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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 127670 Nr: 3915-34.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Marcatto Cirino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José Ribeiro Enokawa, João Seiki 

Enokawa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Marcatto Cirino 

- OAB:7835/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15285-MT

 Dessa forma, procedi, nesta data, a penhora online de eventuais valores 

depositados em qualquer aplicação financeira da Executada, limitado ao 

valor total da dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de 

Informações. Aguarde-se, por 48 (quarenta e oito) horas, em gabinete, a 

resposta das instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, 

intime-se a executada para que, querendo e, no prazo de 5 (cinco) dias, 

ofereça embargos. Neste caso, determino seja transferida para a conta 

única, vinculando o valor a este processo, com a lavratura do termo de 

penhora nos autos e consequente intimação das partes. Em sendo o valor 

bloqueado irrisório, será realizado o seu desbloqueio quando este for 

absorvido pelo pagamento das custas, nos termos do artigo 836 do CPC. 

Infrutífera ou insuficiente á providencia, intime-se o exequente para que 

indique bens penhoráveis da executada certos e determinados, no prazo 

de 15 (quinze) dias.Às providências.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34471 Nr: 66-06.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donzília de Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva 

- OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação dos advogados das 

partes, para no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, se manifestarem, 

acerca do laudo pericial elaborado, encartado a estes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138792 Nr: 2339-69.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cirso Aragão Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Renner S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - 

OAB:17.211-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação do(s) advogado(s) das partes, acerca 

do retorno dos presentes autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109464 Nr: 4967-36.2013.811.0007

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCBDdS, AGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conceição Aparecida Martins - 

OAB:25463/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CONCEIÇÃO 

APARECIDA MARTINS, para devolução dos autos nº 

4967-36.2013.811.0007, Protocolo 109464, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005415-79.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1005415-79.2019.8.11.0007. AUTOR(A): MANOEL 

ALVES SILVA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) Entendo 

necessário, para análise do pedido de tutela de urgência, a realização de 

estudo socioeconômico. In casu, através do Ofício Circular nº 

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como, o levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na oportunidade, os 

quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, tratando-se de pleito 

de benefício de amparo social ao idoso, DETERMINO a realização de 

estudo socioeconômico para apurar mais precisamente a possível renda 

per capita da família da parte demandante. No referido estudo, a 

Assistente Social deverá indicar as condições da habitação, os móveis 

que a incrementam, além de outros dados que julgar necessários para se 

visualizar o padrão econômico da família. 3) INTIME-SE as parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentar quesitos para 

realização de estudo socioeconômico. 4) Após decorrido o prazo de que 

trata o item “3”, com ou sem a vinda dos quesitos da parte autora, 

CERTIFIQUE-SE e NOTIFIQUE-SE a Assistente Social, requisitando-se a 

realização do estudo social com encaminhamento a este Juízo no prazo de 

30 (trinta) dias, atentando-se aos quesitos que porventura forem 

apresentados, além das ponderações supracitadas. 4.1) ENCAMINHE-SE, 

à Assistente Social os quesitos porventura apresentados pela parte 

autora e aqueles da parte ré (cuja cópia se encontra encartada no ofício 

supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). 5) Não obstante o 

interesse público defendido nas causas em que a Fazenda Pública e suas 

autarquias sejam parte não impeça a realização de acordos judiciais, não 

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

tais acordos de maneira que não é possível identificar, prima facie, se o 

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou pelo 

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem parte o INSS e demais autarquias federais. 

Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 

no presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a 

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 
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considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 5.1) Destarte, após a juntada do 

estudo socioeconômico, com o encaminhamento aos autos, CITE-SE o 

requerido, nas pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, 

CPC/2015), consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecerem 

resposta, nos termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as 

advertências do artigo 344, todos do CPC/2015. 5.2) No mesmo ato da 

citação, INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca do estudo 

socioeconômico, consignando que o silêncio valerá pela presunção de 

concordância com o mesmo. 6) Posteriormente, INTIME-SE a parte 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre o estudo 

socioeconômico, quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e 

teses levantadas na contestação. 7) DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

requerente (pessoa física) de que não possui recursos suficientes para 

pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 

99, do CPC/2015. 8) Após tudo cumprido, façam os autos CONCLUSOS 

para deliberação. 9) CIÊNCIA ao Ministério Público, inclusive, para dizer se 

tem interesse em atuar no presente feito, vez que o polo ativo se encontra 

composto por pessoa idosa. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005418-34.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GENERES MARQUES BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO CEZAR CERNECK DOS SANTOS OAB - MT26901/O 

(ADVOGADO(A))

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1005418-34.2019.8.11.0007. AUTOR(A): GENERES 

MARQUES BATISTA RÉU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 1) RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. 2) DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

requerente (pessoa física) de que não possui recursos suficientes para 

pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 

99, do CPC/2015. 3) DEIXO de designar audiência de 

conciliação/mediação, nesta oportunidade, consignando que o ato poderá 

ser designado a requerimento de qualquer das partes. 4) CITE-SE a parte 

ré para, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC/2015, art. 335, III), apresentar 

resposta, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados na 

inicial (CPC/2015, art. 344). 5) Após o decurso do prazo para resposta, 

com ou sem a vinda dela aos autos, CERTIFIQUE-SE (inclusive, acerca da 

tempestividade, caso apresentada) e ABRA-SE VISTA dos autos à parte 

autora, para se manifestar a respeito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Certifique-se no que for preciso. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002657-30.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002657-30.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): CICERA APARECIDA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos. A SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. 

A. interpôs Embargos de Declaração em face da decisão de ID. 26784768, 

aduzindo, em síntese, a existência de OMISSÃO, eis que a seguradora 

não tem interesse na prova pericial, ficando certo ainda que não irá 

depositar qualquer valor para pagamento de honorários pericias, logo, 

incabível que este Magistrado fixe o valor relativo aos honorários periciais 

somente em favor da Requerida. É o breve relatório. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo. 

Compulsando os autos, verifico que houve a alegada OMISSÃO na 

decisão embargada. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento 

de que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável nas ações de 

cobrança para recebimento ou complementação do seguro DPVAT (REsp. 

n. 1.635.398/PR e REsp n. 1.091.756/MG), tal como arrazoado no agravo, 

a inversão do ônus da prova pode ser decretada com base no art. 373, § 

1º, do CPC, desde que o magistrado o faça nos casos previstos em lei; 

diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou; maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário. No caso dos presentes 

autos, evidencia-se a vulnerabilidade técnica e econômica da parte autora, 

assim, tenho que a redistribuição do ônus da prova é medida pertinente na 

hipótese em discussão. Logo, se descabe à parte autora a produção da 

prova, em razão da inversão, certamente não se pode obrigá-la a custear 

a prova ou que o Estado o faça antecipadamente, pelo fato dela ser 

beneficiária da justiça gratuita. Assim, é certo aduzir que quem tem o ônus 

de custear a prova é a ré. Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os 

presentes embargos nos termos acima citados, que passarão a fazer 

parte integrante da decisão embargada. Publique-se. Registra-se. 

Intime-se. CUMPRA-SE.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 2257 Nr: 1709-09.1999.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Francisco Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 Vistos, etc.

Em que pese o teor do petitório retro, não foi juntada pela parte exequente 

a citada certidão negativa de registro de imóveis em nome do executado, 

pelo que indefiro o pleito de buscas ao Sistema InfoJud.

Ademais, no que tange ao pedido de expedição de ofícios às cooperativas 

de crédito indicadas, indefiro-o, haja vista que as buscas realizadas via 

Sistema BacenJud já incluem as aludidas instituições bancárias.

 Assim, intime-se a parte requerente para juntar referida certidão ou dar 

regular prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 60105 Nr: 4763-65.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Romani Patussi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francielio Gonçalves Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:12.330-A, Cristiane Belinati Garcia Lopes - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto, sem resolução de mérito, o presente feito. 

Com o trânsito em julgado desta decisão, dando-se as baixas 

necessárias, proceda-se ao arquivamento do feito, diante do abandono da 

causa.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000011-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

G. CARDOSO DE AMORIM & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

GLACIETE CARDOSO DE AMORIM (EXECUTADO)

FABIO QUIRINO CANDIDO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de intimar a Parte Exequente, na figura de seus 

Advogados, para promover o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, tendo em vista o decurso de prazo para resposta ou pagamento, 

pela Parte Executada, ao teor da Certidão de Id 21902993.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000933-93.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE APARECIDA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de INTIMAR as partes, nas 

figuras de seus advogados, para que tomem ciência da decisão proferida 

em 2ª Instância, bem como, para, querendo, se manifestarem, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de remessa dos autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001427-50.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIAS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os presentes autos com o fito de INTIMAR a Autora, na figura 

de seu advogado, para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sobre a perícia realizada, bem como impugnar a contestação 

apresentada sob ID 24253070.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000600-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

Y. V. L. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE LURDES TESTA OAB - 961.135.022-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000600-73.2018.8.11.0007 Vistos. INTIME-SE a 

parte autora pessoalmente e na pessoa de seu representante judicial 

(Defensoria Pública Estadual) para manifestação no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, informando nos autos acerca da continuidade do 

acompanhamento com gastropediatra, sob pena de extinção. Após, 

conclusos. Às providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 5 de 

dezembro de 2019 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000413-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO & ZANCO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGIDIO VALDIR WIEGERT (EXECUTADO)

VIACAO SILVESTRE LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000413-02.2017.8.11.0007 Vistos. Ante o termo da 

certidão retro, INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, dê prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004935-04.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO RURAL DE COLIDER (REQUERIDO)

RONALDO VINHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004935-04.2019.8.11.0007 Vistos. Tendo em vista 

que esta magistrada estará em gozo de licença médica, a partir de 

17.12.2019, em razão do acompanhamento do tratamento de familiar, bem 

como considerando a audiência designada nos autos para o dia 

18.12.2019, REDESIGNO a referida solenidade para o dia 12 de fevereiro 

de 2020, às 15:00 horas. OFICIE-SE ao Juízo Deprecante. Após, 

observadas as formalidades legais, devolva-se com as nossas 

homenagens. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 16 de dezembro de 2019 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112285 Nr: 823-82.2014.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Senda Industria e Comércio de Cereais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora, na figura de seus 

Advogados, para que proceda ao recolhimento das custas do Sr. Oficial 

de Justiça, mediante emissão de Guia de Diligência disponível no site 

arrecadacao.tjmt.jus.br, conforme disposições do Provimento 

07/2017-CGJ, apresentando comprovante de pagamento no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48578 Nr: 664-86.2007.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salathiel Ferreira de Sá Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora, na figura de seus 

Advogados, para manifestar-se quanto ao cumprimento do acordo, no 

prazo de 5 (cinco) dias, consignando que o silêncio importará em 

concordância tácita com a extinção do feito por satisfação da obrigação, 

ao teor do Art. 924, II do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti
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 Cod. Proc.: 126004 Nr: 2992-08.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecilia Pires de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos da Silva Borges, James Rogério 

Baptista, Vitor Pinheiro Segantine, Juliano Marques Ribeiro, Jair Roberto 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Marques Ribeiro - 

OAB:MT/8973-B, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença, conforme pleiteado às 

fls. 302/303. RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para cumprimento de 

sentença, alterando o polo da demanda, parar figurar como exequentes, 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e Cecília Pires de Souza e 

executados, Vitor Pinheiro Segantine, Marcos da Silva Borges, James 

Rogério Baptista, Juliano Marques Ribeiro, e Jair Roberto Marques, bem 

como seja certificado a existência de custas pendentes.

 2).Após, INTIME-SE a parte executada, através de seu(sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, ou, se não tiver patrono constituído, 

pessoalmente para, no prazo de 15 dias, quitar o débito, consignando que 

em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá 

honorários em cumprimento de sentença e nem a multa de 10% estipulada 

no artigo 523, §1º do CPC. No caso de pagamento parcial no prazo 

previsto, incidirá sobre o restante a multa e os honorários previstos no 

artigo 523, §1º.

 3) Não pago o débito no prazo de 15 dias, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

sentença e a multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, em razão do disposto no artigo 523 do Código 

de Processo Civil.

4) Consigne-se que, transcorrido o prazo constante do item “2” sem o 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

quiser, ofereça impugnação, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada 

no artigo 525 do Código de Processo Civil.

5) Não havendo penhora ou não localizada a parte devedora, INTIME-SE a 

parte credora para que adote as providências cabíveis.

6) Não oferecida impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados.

 Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69636 Nr: 2607-36.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Feliciano de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foi 

comprovado nos autos pela Coordenadoria de Execução Judicial do TRF 

da 1ª Região o depósito dos valores para pagamento dos débitos objeto de 

cobrança.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Ante o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ dos valores depositados nos autos para a conta indicada à fl. 

151.

 Isento de custas. Honorários advocatícios devidamente pagos conforme 

fl. 157.

INTIME-SE a DPE para indicar a conta bancária para depósito dos 

honorários de sucumbência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com aporte do determinado EXPEÇA-SE ALVARÁ dos valores 

depositados nos autos (fl. 157).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE OS AUTOS, observadas 

as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117168 Nr: 5278-90.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria França dos Santos - Espolio, Miguel Raimundo dos 

Santos, Adão Raimundo dos Santos, Leila França dos Santos, Creuza 

Raimunda dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença, cujo regular 

andamento foi determinado à fl. 149 dos autos.

A executada impugnou os valores sob execução conforme se 

manifestação acostada às fls. 164/165 dos autos.

Oportunizado à parte exequente se manifestar sobre o pleito, esta o fez, 

concordando com o valor apresentado pela parte exequente (fl. 171/172).

Vieram-me os autos conclusos.

É o que cumpria relatar. Fundamento e decido.

HOMOLOGO os cálculos de fl. 166/169 para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, no que tange ao valor de R$ 3.956,16 (três mil com 

novecentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos).

EXPEÇA-SE RPV/PRECATÓRIO e com o pagamento, voltem-me os autos 

conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 127716 Nr: 3927-48.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loridani Bonadiman

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Cristina Pereira, Luciana Cristina 

Pereira -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Augusto Cuissi - OAB:, 

Wilton Machado - OAB:MT/17588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que não há qualquer informação 

quanto ao depósito de valores, bem como, qualquer constrição judicial nos 

autos nº 1003367-21.2017.811.0007. Sendo assim, ineficaz o pedido de 

habilitação de fls. 229/230. Razão por que, indefiro-o.

No ponto, INTIME-SE a requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pugnar o que entender por direito.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57730 Nr: 2362-93.2008.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elzi Rosa Luiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Neves Costa - OAB:SP 

153.447, Raphael Neves Costa - OAB:225.061/SP, Ricardo Neves 

Costa - OAB:120.394/SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de apreciar o pedido retro, intime-se o exequente, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente nos autos cálculo atualizado do 

débito, tendo em vista que o último demonstrativo de cálculo constante nos 

autos é do ano de 2013.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 135043 Nr: 368-49.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciana dos Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton de Souza Arantes - 

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Recebo o presente recurso de Apelação.

Com razões e contrarrazões recursais nos autos.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens deste Juízo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 138309 Nr: 2064-23.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Henrique de Lima Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12406-A, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 INDEFIRO o pedido retro, vez que não fora realizada a tentativa de citação 

da parte executada, via Oficial de Justiça.

 Desta feita, INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, com 

o objetivo de ser realizada a citação da parte executada, sob pena de 

extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 1033 Nr: 63-95.1998.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Sérgio Canuto, Heitor Canuto, Rodrigo Canuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Proveagro Importação Com. e Repres. de Prod. 

Veter. Ltda, Nelito Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Beto Rossi - 

OAB:14735-B/MT, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 Vistos.

1) Defiro o pedido de suspensão de fl. 127 Determino a SUSPENSÃO da 

presente ação pelo prazo de 03 (três) meses.

2) Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

3) Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender por direito.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113387 Nr: 1922-87.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexsandro da Silva Boeira 

Fonseca - OAB:OAB MT 25454/O, Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1-INDEFIRO o pedido de indisponibilidade bens, via sistema BACENJUD, 

posto que fora realizada a referida pesquisa à fl. 131, a qual restou 

infrutífera.

 2- Antes de analisar o pedido de item “b” de fl. 157, INTIME-SE a parte 

exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique as empresas e 

seus respectivos endereços, as quais requer a expedição de ofício.

 RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – PENHORA NA CONTA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – 

PENHORA DE COTAS SOCIAIS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS 

ARTIGOS 789, 833 e 835 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. “A imPENHORAbilidade dos valores depositados em fundo 

de PREVIDÊNCIA PRIVADA complementar deve ser aferida pelo Juiz 

casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a 

necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e 

de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do 

art. 649, IV, do CPC. (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

SEGUNDA SEÇÃO, DJe 4/4/2014). 2. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno 

a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1117206/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 

18/04/2018)”É possível a PENHORA de quotas da sociedade empresarial, 

pois estas não estão incluídas no rol do art. 833 do CPC.(N.U 

1003094-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118073 Nr: 6000-27.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Augusto Rebouças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Fukui Rebouça - 

OAB:13.589, Hamilton Ferreira da Silva Júnior - OAB:MT/11.322, 

Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:MT/18179-A

 Vistos.

 INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifeste acerca do petitório de fls.143 c/c docs. de fls.143v/151 e 

petitório de fl.152 c/c documentos de fls.153/157.

Após, conclusos para as deliberações necessárias.

 Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106757 Nr: 2078-12.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlenes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Defiro o pedido de suspensão do feito formulado pelo exequente às fl. 

135, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, III do CPC/15.

2) Decorrido o prazo de suspensão, intime-se o exequente para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

3) Decorrido tal prazo sem manifestação, se iniciará o prazo de prescrição 

intercorrente, nos termos do § 4º do artigo 921 do CPC, devendo os autos 

permanecerem no arquivo, até sua fluência integral.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100794 Nr: 2244-78.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inacio Maruo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, denota-se que não fora aportado aos autos 

extrato de resposta do BACENJUD, relativo à ordem de penhora de fls. 

104/105. Razão por que, realizei nesta oportunidade diligência para o fim 

de verificar acerca da localização de ativos nas contas do executado.

 Assim, do que se denota do extrato em anexo, fora exitoso o bloqueio na 

conta bancária do executado no valor total da ordem, qual seja, R$ 

1.633,58.

Contudo, ainda depreende-se dos autos, que a penhora “on line” fora 

realizada em 06.03.2019 e, por outro lado, a última atualização do débito 

ocorrera em 23.05.2016, do que se conclui pela não ocorrência do 

adimplemento total da dívida.

EXPEÇA-SE edital com prazo de 30 (trinta) dias para intimação do 

executado acerca da penhora de ativos financeiros realizada, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, podendo alegar excesso 

da penhora ou impenhorabilidade dos valores em conta, ou, para opor 

embargos à execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos CONCLUSOS com urgência para ulteriores 

deliberações.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 

(trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal, 

CERTIFIQUE-SE, bem como, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar planilha constando valor atualizado do débito, 

pugnando o que entender por direito.

 Outrossim, considerando ausência da intimação prevista no § 2º, do art. 

12, da Lei nº 6.830/80, por ora, INDEFIRO o pedido de fl. 124. Assim, 

EXPEÇA-SE edital com prazo de 30 (trinta) dias, para intimação do cônjuge 

do executado acerca da penhora e avaliação de fls. 111/112.

CIÊNCIA ao curador especial nomeado.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110756 Nr: 6352-19.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Ferreira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldo José Moscardini Neto - 

OAB:219.262 - SP, Marcelo de Lima Ferreira - OAB:138.256 -SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente o cálculo atualizado da dívida, após, conclusos para as 

deliberações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110747 Nr: 6343-57.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavia Alessandra Fukaya da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldo José Moscardini Neto - 

OAB:219.262 - SP, Marcelo de Lima Ferreira - OAB:138.256 -SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente o cálculo atualizado da dívida, após, conclusos para as 

deliberações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110746 Nr: 6342-72.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Maria de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldo José Moscardini Neto - 

OAB:219.262 - SP, Marcelo de Lima Ferreira - OAB:138.256 -SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente o cálculo atualizado da dívida, após, conclusos para as 

deliberações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 93034 Nr: 6355-76.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Carlinda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elenirson Claudio da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Carlinda/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da presente 

execução fiscal e JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso II do CPC.Isento de custas e despesas 

processuais, sendo indevida a fixação de honorários sucumbenciais, eis 

que a parte executada não se manifestou no feito.Certificado o trânsito em 

julgado, REMETAM-SE OS AUTOS À EXEQUENTE PARA BAIXA 

ADMINISTRATIVA DO DÉBITO, e, após, ao ARQUIVO, com as baixas 

pertinentes, eis que a demanda não está sujeita à remessa necessária 

(inciso I, §3º, art. 496, NCPC). Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 91711 Nr: 5653-33.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Severino Guedes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 70, INTIME-SE o exequente para no 

prazo de 10 (dez) dias, carrear aos autos certidão de óbito do executado, 

bem como o (s) seu (s) herdeiro (s), com os respectivos endereços, ou 

ainda o representante do espólio.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60971 Nr: 4903-02.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. J. de Oliveira Comercial Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INDEFIRO a decretação de indisponibilidade de bens da devedora, tendo 

em vista que esta Magistrada não possui acesso a Central Nacional de 

Indisponibilidade de Bens (CNIB).

 2. Neste diapasão, INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento 

no feito, sob pena de suspensão dos autos nos termos do art. 921, III do 

CPC/15.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101419 Nr: 3056-23.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Turella Ltda Me - Transturella, 

Doraci Turella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Alves da Silva - 

OAB:19004, Simone Carol Batista de Araújo - OAB:23132

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Hsbc Bank Brasil S/A 

– Banco Múltiplo em desfavor de Transporradora Turella Ltda Me - 

Transturella.

Entre um ato e outro, fora determinada a intimação pessoal da parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovesse o 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção (fls. 213, 215). Todavia, a 

parte exequente devidamente intimada quedou-se inerte (fl. 216).

 É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem. Conforme explana a jurisprudência pátria, inexiste previsão legal 

para a extinção do feito executivo pelo abandono da causa, em razão da 

inércia da parte exequente. Veja-se:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Descabimento. Título executivo já formado. 

Ausência de previsão de extinção do processo de execução por 

abandono processual ou inércia do exequente. Arquivamento do feito até 

a observância de alguma das hipóteses do art. 924 da legislação adjetiva. 

Sentença anulada. Provimento por motivo diverso. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10004662020158260238 SP 1000466-20.2015.8.26.0238, 

Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 01/10/2019, 2ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2019).

Desta feita, REMETAM-SE os autos AO ARQUIVO até que haja 

manifestação da parte interessada ou a ocorrência da prescrição 

intercorrente.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 5509 Nr: 78-69.1995.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA MARQUES DA SILVA, OZIRES 

ANTÔNIO RODRIGUES, João Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de Execução proposta pelo Banco Itaú S/A, em face dos 

executados, Tania Maria Marques da Silva, João Ferreira da Silva e Ozires 

Antônio Rodrigues.

Entre um ato e outro do processo, a parte autora fora intimada para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Na sequência, fora acostado certidão do Sr. Oficial de Justiça informando 

a devida intimação da parte autora.

 Certidão de decurso de prazo sem manifestação da parte autora, fl. 100.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

 Verifico que a parte Autora quedou-se inerte no atendimento de seu 

dever processual, em flagrante abandono da causa.

ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte exequente ao pagamento de eventuais custas 

pendentes.

 Isento a exequente ao pagamentos dos honorários sucumbenciais, eis 

que a parte executada não constituiu procurador nos autos.

 Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 22807 Nr: 741-37.2003.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Mogno S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISOL NESPOLI - OAB:7423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando minuciosamente os autos, denota-se a existência de vícios 

passíveis de nulidade.

Isto porque, verifica-se que não houve até a presente data citação da 

empresa executada.

Outrossim, contata-se que houve a citação do representante da empresa, 

Ernesto Antônio da Silva, contudo, este não consta como corresponsável 

nas CDA’s que embasam a presente ação, e ainda, que não fora 

constatado nenhuma causa de redirecionamento da execução, pelo que 

identifica-se a ilegitimidade passiva deste.

Isto posto, CHAMO O FEITO A ORDEM e DECLARO nulas as restrições 

realizadas nos autos.

No ponto, INDEFIRO o petitório de fls.189/190 apresentada pela exequente, 

vez que a empresa executada não fora citada.

Por conseguinte, INTIME-SE o exequente, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se sobre a ocorrência da prescrição intercorrente.

 Preclusa a presente decisão, volte-me concluso para baixa nas 

restrições de fl.162

Intime-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 41095 Nr: 1407-33.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beatriz Maria Zanrosso Félix de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública do 

Município de Alta Floresta em desfavor de Beatriz Maria Zanroso Félix de 

Abreu.

Às fls. 98 a exequente requereu a extinção parcial do feito, eis que houve 

o cancelamento das CDA`s n.º 212/2006, 214/2006 e 216/2006.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Exequente verificou o cancelamento 

das CDA`s n.º 212/2006, 214/2006 e 216/2006, o processo será julgado 

com resolução de mérito.

 Isto Posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO quanto às CDA’s n. 212/2006, 214/2006 e 216/2006.

Sem ônus da sucumbência.

 Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, ÀS EXPENSAS DO EXECUTADO.

 Por fim, determino que seja alterada a capa dos autos, bem como o 

Sistema Apolo, devendo constar o valor atualizado da presente execução, 

a ser apontado pelo exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 41888 Nr: 2132-22.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neide Carvalho de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 

6279-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECONHEÇO o advento da prescrição e da prescrição 

intercorrente, extinguindo o presente feito, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 40 da LEF, c/c art. 487, II, do CPC.Isento de custas 

processuais. Condeno a exequente ao pagamento dos honorários 

sucumbenciais, no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

execução.Certificado o trânsito em julgado, AO ARQUIVO, com as baixas 

pertinentes.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 46144 Nr: 5444-06.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos 

Naturais - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Leal dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

OAB:2448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que às fls. 20/23 fora proferida sentença 

reconhecendo a prescrição intercorrente, e julgando extinto o presente 

processo. Posteriormente, fora interposto recurso de apelação.

Chamo o feito à ordem, e deixo de apreciar os demais pedidos.

 Sendo assim, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, com as homenagens deste Juízo.

Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 48975 Nr: 927-21.2007.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Adelmo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourdes Volpe Navarro - 

OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECONHEÇO o advento da prescrição e da prescrição 

intercorrente, extinguindo o presente feito, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 40 da LEF, c/c art. 487, II, do CPC.Isento de custas 

processuais. Condeno a parte exequente ao pagamento da verba 

sucumbencial que fixo no importe de 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da execução.Certificado o trânsito em julgado, AO ARQUIVO, 

com as baixas pertinentes.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63013 Nr: 2058-60.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos 

Naturais - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Novelletto Madeiras - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal do IBAMA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 98. EXPEÇA-SE conforme pugnado, consignando o 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento do determinado.

Após, vistas a parte exequente pelo prazo de 15 (quinze) dias, para 

requerer o que entender por direito, sob pena de suspensão nos termos 

do art. 921, III, do CPC.

EXPEÇA-SE o necessário. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71201 Nr: 4172-35.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEM-I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Ambrosio Cintra - 

OAB:8.934 MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Júnor - OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de: I) certificar, ante Ato Ordinatório de Fl. 257 (DJE 

nº 10613), o decurso de prazo para recolhimento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, pela Parte Exequente; II) bem como intimá-la, na figura 

de seus Advogados, para promover o andamento do feito, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de suspensão ao teor do Art. 921, III, §§ 1º e 2º do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 105324 Nr: 547-85.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro Sebastião Dorta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da presente 

execução fiscal e JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso II do CPC.Isento de custas e despesas 

processuais, sendo indevida a fixação de honorários sucumbenciais, eis 

que a parte executada não se manifestou no feito.Certificado o trânsito em 

julgado, REMETAM-SE OS AUTOS À EXEQUENTE PARA BAIXA 

ADMINISTRATIVA DO DÉBITO, e, após, ao ARQUIVO, com as baixas 

pertinentes, eis que a demanda não está sujeita à remessa necessária 

(inciso I, §3º, art. 496, NCPC). Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113400 Nr: 1935-86.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldenir Augusto Cecon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:5200/MS, augusto barbosa da silva - OAB:4681/to, camila dias 

g. lopes dos santos - OAB:56709/DF, CELICE IVANAGA VELASQUES 

- OAB:16.595/MS, Cristiana Vasconcelos Borges Martins - 

OAB:13994-A/MT, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15359-B, Evandro 

César Alexandre dos Santos - OAB:13431-B/MT, FABIANNY 

CALMON RAFAEL - OAB:21897/MT, Fernanda Nascimento - 

OAB:13.953/MS, LARISSA MARQUES BRANDÃO - OAB:19574/MS, 

Luciana Costa Pereira - OAB:17498/MT, Luma Mayara de Azevedo 

Gevigier Emmerich - OAB:5143 - B/TO, Mauro Somacal - 

OAB:58.806/RS, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT, RODOLFO 

FREGADOLI GONÇALVES - OAB:16.338/MS, Suene Cintya da Cruz - 

OAB:28.002/GO, Yana Cavalcante de Souza - OAB:22.930/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

DEFIRO o pedido de expedição de ofício a Confederação Nacional das 

Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde 

Suplementar e Capitalização – Cnseg, com o fito de verificar a existência 

de valores em nome da parte executada.

 De antemão, verifica-se que a (im) penhorabilidade dos valores 

depositados em empresas de previdência privada, será aferida por esta 

magistrada, em conjunto com as provas dos autos, verificando ou não seu 

caráter alimentar.

 Nesse sentido:

 RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – PENHORA NA CONTA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – 

PENHORA DE COTAS SOCIAIS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS 

ARTIGOS 789, 833 e 835 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. “A imPENHORAbilidade dos valores depositados em fundo 

de PREVIDÊNCIA PRIVADA complementar deve ser aferida pelo Juiz 

casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a 

necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e 

de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do 
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art. 649, IV, do CPC. (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

SEGUNDA SEÇÃO, DJe 4/4/2014). 2. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno 

a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1117206/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 

18/04/2018)”É possível a PENHORA de quotas da sociedade empresarial, 

pois estas não estão incluídas no rol do art. 833 do CPC.(N.U 

1003094-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 120345 Nr: 7760-11.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lactvit - Indústria e Comércio de Laticínios 

Ltda., Alberto Camargo, Adriana Aparecida Albino, Adilson Camargo, 

Izabel Cristina Camargo, Amarilton Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso em desfavor de Lactvit Industria e Comércio de 

Laticínios Ltda.

Sob à fl. 86 a exequente requereu a extinção do feito, eis que houve o 

pagamento da CDA que ensejaram a presente demanda.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

 Isto Posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, AS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA.

 Após, REMETAM-SE os autos AO ARQUIVO com as anotações e baixas 

de estilo.

Às diligências. Cumpra-se.

INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 125674 Nr: 2793-83.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Furlan de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Enivaldo Dorte de Oliveira -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Teodoro Nepomuceno Neto 

- OAB:13192/MS

 Vistos.

1) HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo 

celebrado às fls. 135/137, uma vez que houve a composição do litígio 

amigavelmente.

 2) DETERMINO a SUSPENSÃO do feito até 15/02/2020, conforme 

pactuado entre as partes, eis que se mostra razoável para as devidas 

providências estabelecidas no acordo.

3) Após, INTIME-SE a parte exequente para, em 05 (cinco) dias úteis, 

informar se houve o cumprimento do acordo e conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 127617 Nr: 3880-74.2015.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Santana Abreu, Zilda Pereira Barbosa Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa 

Central em Liquidação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rolff Milani de Carvalho - 

OAB:84441/SP

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando o domínio dos 

requerentes JOSÉ SANTANA ABREU e ZILDA PEREIRA BARBOSA ABREU 

sobre o imóvel urbano do imóvel urbano com área de 500,00 m² 

(quinhentos metros quadrados), identificado pelo lote urbano n.º 03, 

quadra R-10, Loteamento Embrião Urbano Carlinda, município de 

Carlinda/MT, objeto da matrícula n.º 1.403, Livro 2-G, registrado no primeiro 

serviço notarial e registral da Comarca de Alta Floresta/MT, por 

conseguinte, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Essa sentença servirá de título 

para matrícula, oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis dessa 

Comarca. Incabível a condenação da Requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios e custas processuais, eis que trata-se de ação 

necessária, diante do processo de liquidação em que se encontra a 

requerida, a qual não se opôs ao pedido.Intimem-se.Após o trânsito em 

julgado e expedido o respectivo MANDADO para a transcrição (devendo a 

Secretaria da Vara encaminhar ao Sr. Registrador Público cópias dos 

documentos necessários, a fim de que seja aberta nova matrícula para 

registro do imóvel em nome dos requerentes – comunicando-se, ainda, 

que se trata de Justiça Gratuita), AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128207 Nr: 4185-58.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Vitor de Oliveira, Maria Augusta de 

Oliveira, Antonio José Bispo, José Benjamin da Silva, Maria de Jesus 

Soares Lima Bispo, Ari Tenutti, Ines Carine Tenutti, Helena Benedita da 

Silva, Joaquim Rodrigues da Silva, Luiz Maslawski, João Batista da 

Fonseca, Marlene Silveira de Aguiar Maslawski, Zenaldo José dos Santos, 

Maria do Socorro da Fonseca, Natalina Loes dos Reis, João Helio Avancini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com efeito, recebo os presentes recursos de Apelação.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15).

Com razões e contrarrazões recursais nos autos, REMETAM-SE os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no item 2.3.20 da 

CNGC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130657 Nr: 5489-92.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damiana Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Assim, a questão alegada na exceção de pré-executividade, constitui 

matéria que depende de prova, e, portanto, incompatíveis com os estreitos 

limites da exceção instaurada (a de pré-executividade). Em síntese, a 

questão aventada na referida exceção deverá ser dirimida por ocasião do 

julgamento dos embargos à execução, se opostos em tempo hábil. Nesse 
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entendimento, já decidiu os Tribunais Pátrios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

DESCABIMENTO. 1. Eventual existência de cláusulas contratuais abusivas 

no contrato bancário que ensejou a execução não pode ser arguido em 

sede de exceção de pré-executividade, devendo ser objeto de embargos 

do devedor. Com efeito, trata-se de expediente processual de 

aplicabilidade restrita, destinado a elucidação de questões de ordem 

pública, passíveis de decretação ex officio pelo próprio magistrado, o que 

não se verifica na espécie. 2. A análise, de ofício, da eventual abusividade 

das cláusulas pactuadas em contrato bancário encontra óbice na Súmula 

n. 381 do STJ, que cristalizou o entendimento daquela Corte acerca do 

tema, de sorte que inviável a oposição de exceção de pré-executividade 

para revisão contratual. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70060181849, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo 

Brum, Julgado em 06/06/2014) (TJ-RS - AI: 70060181849 RS, Relator: 

Mário Crespo Brum, Data de Julgamento: 06/06/2014, Décima Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/06/2014) 

Diante do exposto, REJEITO, a Exceção de Pré-Executividade, proposta 

pela Excipiente/Executada, em face da Excepta/Exeqüente, devendo o 

presente feito ter seu normal prosseguimento. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134504 Nr: 24-68.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oxigênio Cuiabá Ltda - Matriz, Oxigenio Cuiabá Ltda - 

Multifix, Willian Satoshi Matsumura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franciela de Cássia Dias Maciel, Tornearia M. 

Dias Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Aparecida de Almeida 

Maciel - OAB:12507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Laís Pacheco Gabriel - 

OAB:MT/18702-O, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B

 Vistos.

DEFIRO em partes o pedido de fls. 205/206, portanto, INTIME-SE a parte 

executada por intermédio de seu advogado acerca da penhora e 

avaliação, tendo em vista o disposto no art. 841, §1º do CPC.

Ademais, quanto ao cônjuge da executada, INTIME-SE pessoalmente.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 92310 Nr: 6094-14.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletro Star Móveis e Eletrodomésticos Ltda - 

EPP ( Rio Móveis Tupinambà)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de penhora dos bens do estoque da empresa 

executada (fl.56), tendo em vista a certidão do Sr. Oficial de Justiça (fl. 

60), que em diligência no endereço constante nos autos, verificou-se o 

não funcionamento de qualquer empresa naquele local.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63942 Nr: 3106-54.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletro Star Móveis e Eletrodomésticos Ltda - 

EPP ( Rio Móveis Tupinambà)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI C. DOMINGUEZ - 

OAB:8.094/MT

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de penhora dos bens do estoque da empresa 

executada (fl.75), tendo em vista a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 

74 e ainda certidão de fl. 60 dos autos em apenso - 92310, que em 

diligência no endereço constante nos autos, verificou-se o não 

funcionamento da empresa executada naquele local.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63400 Nr: 3224-30.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Alcalde, Verenice Cristina Davoli 

Alcalde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Felipe Lammel - 

OAB:7133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450/MT, Augusto Cesar de Carvalho Barcelos - 

OAB:11652/MT, Bruno Henrique da Rocha - OAB:230904/SP, Carlos 

Roberto de Cunto Montenegro - OAB:11.903-A, Fábio Luíz de Mello 

Oliveira - OAB:MT 6.848, Fernando Biral de Freitas - OAB:176019/SP, 

José Wilzen Macota - OAB:MT/ 7481, Lucia Helena Netto Fatinanci - 

OAB:118.875, Marcio Rode - OAB:MT 9.447, Paola de Oliveira 

Trevisan - OAB:MT/ 7573, Quintiliano Teixeira de Oliveira - OAB:MT/ 

12233-A, Renata Luciana Moraes - OAB:SP/ 128301, VALCIR 

EVANDRO RIBEIRO FATINANCI - OAB:123642

 Vistos.

Considerando o teor da decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso carreada às fls. 1780/1783, neste ato REALIZO o 

DESBLOQUEIO dos valores constritos à fls. 1262/1264, devendo 

PERMANECER BLOQUEADOS apenas os valores encontrados na conta 

bancária da executada Verenice Cristina Davoli Alcalde junto ao Banco 

Santander, observando-se ainda que o referido BLOQUEIO deverá 

permanecer TÃO-SOMENTE em relação AO EXCEDENTE A 40 

(QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, a saber, restando bloqueados R$ 

37.732,06 (trinta e sete mil, setecentos e trinta e dois reais e seis 

centavos).

Após, INTIME-SE a parte exequente para manifestação acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, arguindo o que 

entender por direito.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 90770 Nr: 5083-47.2010.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarice de Oliveira Estrois Moreira, Roberta Estrois 

Moreira Rode, Rafael Estrois Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar Aparecido Moreira - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Allison Akerley da Silva - 

OAB:8930/MT, Celso Reis de Oliveira - OAB:5476/MT, Marcio Rode - 

OAB:MT 9.447, Nilson de Pieri - OAB:98457, Wellington da Silva 

Carvalhais - OAB:17219-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 Vistos.

Inicialmente INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado às fls. 

241/242, eis que já houve a devida nomeação dos “experts” por este juízo 

(fl. 232) que melhor atende à resolução da presente controvérsia.

Ademais, INTIME-SE os peritos nomeados para manifestação acerca dos 

requerimentos postulados à fl. 243, no prazo de 10 (dez) dias, carreando 

aos autos o memorial de justificação de honorários, comprovando a 

impossibilidade de fazê-lo ou arguindo o que por direito entenderem.

Após, vistas dos autos a parte requerente para arguir o que entender 

devido, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Às providências. CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64503 Nr: 3889-46.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmair Lavezo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o presente recurso.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15).

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá argüir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.010, do novo códex adjetivo civil.

Após as providências necessárias, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do 

art. 1.010, já indicado, com as homenagens deste Juízo, observando-se o 

disposto no item 2.3.20 da CNGC,

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142814 Nr: 4533-42.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Vicente da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade, extinguindo a 

presente execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III do CPC. Considerando-se que a parte executada é assistida 

pela Defensoria Pública deste Estado, bem como que a parte autora é o 

Estado de Mato Grosso, inexistem custas e honorários. Nesse sentido 

segue o entendimento sumulado do E. Superior Tribunal de Justiça:Súmula 

421 - Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública 

quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual 

pertença.Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS 

BAIXAS NECESSÁRIAS EM EVENTUAIS GRAVAMES, AS EXPENSAS DA 

PARTE EXEQUENTE. Após, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60991 Nr: 29-37.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. B. de Almeida & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de suspensão de fl. 62. Determino a SUSPENSÃO da 

presente ação pelo prazo de 01 (um) ano.

2) Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

3) Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos, nos termos em que 

estabelecido no § 2° do artigo 40, da Lei n° 6.830/80, sob pena de 

arquivamento do feito.

 4) Decorrido o prazo do item “3” sem o aporte do necessário - o que 

deverá ser certificado nos autos pelo Sr. Escrivão - DETERMINO, 

INDEPENDENTEMENTE DE NOVA CONCLUSÃO, a remessa dos autos ao 

arquivo, com baixa no relatório e sem baixa no Cartório Distribuidor, termo 

em que iniciará a fluir o prazo da prescrição intercorrente.

5) Com a fluência do prazo prescricional de que trata o item imediatamente 

anterior, CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos conclusos para sentença.

6) Acerca da presente decisão, INTIME-SE a parte exequente conforme 

previsto no § 1° do artigo 40, da Lei n° 6.830/80.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129936 Nr: 5096-70.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rico Nutrição Animal Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiane de Fátima Zunto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10765, Karoline Banhos Ontiveros - OAB:MT 11516, 

Rita Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 110, INTIME-SE o exequente na figura do 

seu advogado substabelecido conforme fl.109 para que no prazo de 15 

(quinze) dias dar andamento no feito, bem como pugnar pelo que entender 

por direito, sob pena de suspensão ao teor do Artigo 921, III, §1° e §2° do 

Código de Processo Civil

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130804 Nr: 5587-77.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa, Raphael Neves Costa, Ricardo 

Neves Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edi Carlos da Silva Pagotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Neves Costa - OAB:SP 

153.447, Raphael Neves Costa - OAB:225.061/SP, Ricardo Neves 

Costa - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor das informações contidas no petitório de fl. 95, 

DETERMINO a REMESSA dos autos ao ARQUIVO, com as anotações e 

baixas de estilo até ulterior manifestação da parte interessada ou a 

fluência do prazo prescricional nos termos do artigo 921 do Código de 

Processo Civil.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108471 Nr: 3913-35.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarinda dos Santos Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença, cujo regular 

andamento foi determinado à fl. 130 dos presentes autos.

À fl. 131 verso a parte executada menciona que concorda com o valor do 

cálculo apresentado pela exequente à fl. 128/129.

Após, os autos vieram-me conclusos.

Pois bem, considerando a concordância da parte executada quanto aos 

cálculos apresentados pela exequente, HOMOLOGO os cálculos de fl. 

128/129 para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, no que tange 

ao valor de R$ 62.287,11 (sessenta e dois mil, duzentos e oitenta e sete 

reais, e onze centavos).

Com efeito, em virtude da concessão do efeito suspensivo parcial ao 

Agravo de Instrumento nº 25748/2016, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE 
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ALVARÁ JUDICIAL quanto aos honorários contratuais, no percentual de 

30% do valor auferido pela parte, bem como seja reservado o “quantum” 

relativo à diferença entre este limite (30%) e o percentual contratado, ou 

seja, permanecendo sob depósito judicial o percentual de 10%, até o 

julgamento de mérito do recurso de agravo ou a solução final da Ação Civil 

Pública sob o ID 135428, o que ocorrer primeiro.

Ademais, INTIME-SE o patrono da parte autora para que, no prazo de 05 

(CINCO) dias úteis, INFORME seus dados bancários, para o depósito 

judicial (banco, agência, número da conta e CPF), dos honorários 

sucumbenciais e, em IGUAL prazo, INFORME os dados da parte autora. 

Ainda, OPORTUNIZO, ao patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(CINCO) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor, nos limites supracitados.

 Após, EXPEÇA-SE requisição de pagamento e consequente alvará de 

levantamento dos valores através de RPV, transferindo as quantias para 

as contas da autora e de seu causídico (honorários contratuais e 

sucumbenciais).

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106093 Nr: 1359-30.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMELIA CAETANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença, cujo regular 

andamento foi determinado à fl. 168 dos autos.

Oportunizado à parte executada se manifestar sobre o pleito, esta o fez, 

concordando com o valor apresentado pela parte exequente (fl.170).

Vieram-me os autos conclusos.

É o que cumpria relatar. Fundamento e decido.

HOMOLOGO os cálculos de fl. 161/163 para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, no que tange ao valor de R$ 83.265,36 (oitenta e três mil, 

duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos).

Ademais, INTIME-SE o patrono da parte autora para que, no prazo de 05 

(CINCO) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor, nos limites supracitados.

 Outrossim, no transcurso do mesmo prazo acima determinado, deverá o 

patrono informar os dados bancários da autora (banco, agência, número 

da conta e CPF), com fito de viabilizar o depósito judicial.

 Consigno que com o pagamento do beneficio previdenciário em favor da 

parte autora e com a juntada dos honorários contratuais, será destacado 

a verba honorária contratual em prol do causídico com posterior expedição 

de alvará.

 EXPEÇA-SE RPV/PRECATÓRIO e com o pagamento, voltem-me os autos 

conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005332-63.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OZAR DE SOUZA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1005332-63.2019.8.11.0007 Vistos. OZAR DE 

SOUZA NETO propôs a presente ação de concessão de aposentadoria 

rural por idade com pedido de tutela de urgência em face do INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo o preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício. Com a exordial foram 

coligidos documentos ao PJe. Vieram-me conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento. Decido. DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção 

de veracidade da afirmação da Requerente (pessoa física) de que não 

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. In casu, 

entendo por bem postergar a análise da tutela provisória requerida, eis 

que a prova contida nos autos não é capaz de elucidar, inequivocamente, 

o exercício de atividade rural, e, por consequência, o preenchimento da 

carência exigida à espécie. CITE-SE a parte requerida, com o 

encaminhamento dos autos, devendo constar as advertências dos artigos 

344 e que o prazo para contestar é de 30 (trinta) dias. Em decorrência do 

Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de agendar a audiência de 

conciliação prevista no art. 334 do NCPC, diante da impossibilidade de 

comparecimento dos procuradores da autarquia requerida por 

insuficiência de recursos humanos. Após a apresentação da contestação 

ou escoado o prazo de resposta da parte requerida, certifique-se e 

intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Por fim, façam os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 9 de 

dezembro de 2019 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004772-24.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO(A))

MICHELLE AZEVEDO FILHO OAB - MT0016239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004772-24.2019.8.11.0007 Vistos. Inicialmente, 

considerando que a parte autora pleiteia o pedido de auxílio doença c/c 

conversão em aposentadoria a partir do indeferimento administrativo 

prolatado aos 28.05.2019, nada obsta que se analise se houve ou não 

agravamento da moléstia posteriormente ao trânsito em julgado da ação 

anterior, com base nas condições presentes a partir daquela data. Neste 

sentido, vejamos: EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. COISA JULGADA 

MATERIAL. CONHECIDA EM PARTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA. CONCESSÃO. 

DIB. 1. Ajuizada ação com as mesmas partes, mesmo pedido e mesma 

causa de pedir de ação anterior, já transitada em julgado, impõe-se o 

reconhecimento da coisa julgada e da sua consequente eficácia 

preclusiva. 2. Tendo a relação previdenciária natureza continuada, nada 

obsta que se analise se houve ou não agravamento da moléstia 

posteriormente ao trânsito em julgado da ação anterior, com base nas 

condições presentes a partir daquela data. 3. Tratando-se de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o Julgador firma sua 

convicção, via de regra, por meio da prova pericial. 4. Comprovada a 

incapacidade parcial e permanente, bem como a qualidade de segurado e 

a carência, é cabível a concessão da aposentadoria por invalidez, a partir 

do trânsito da sentença anterior (18-05-2012). 5. O Supremo Tribunal 

Federal reconheceu no RE 870947, com repercussão geral, a 

inconstitucionalidade do uso da TR, determinando, no recurso paradigma, 

a adoção do IPCA-E para o cálculo da correção monetária. 6. 

Considerando que o recurso que originou o precedente do STF tratava de 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de débito de natureza 

administrativa, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1495146, em 

precedente também vinculante, e tendo presente a inconstitucionalidade 

da TR como fator de atualização monetária, distinguiu os créditos de 

natureza previdenciária, em relação aos quais, com base na legislação 

anterior, determinou a aplicação do INPC. 7. Os juros de mora, a contar da 

citação, devem incidir à taxa de 1% ao mês, até 29-06-2009. A partir de 

então, incidem uma única vez, até o efetivo pagamento do débito, segundo 

o índice oficial de remuneração básica aplicado à caderneta de poupança. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 14 de 513



8. Segundo entendimento consagrado pelas Turmas de Direito 

Previdenciário, e não havendo vinculação desta Corte ao entendimento 

adotado pelo TJRS em incidente de inconstitucionalidade, o INSS tem direito 

à isenção das custas processuais, quando demandado na Justiça 

Estadual do Rio Grande do Sul, com base Lei 13.471/2010. (TRF4, AC 

0013507-93.2016.4.04.9999, SEXTA TURMA, Relatora TAÍS SCHILLING 

FERRAZ, D.E. 01/08/2018). Assim sendo, DEFIRO o requerimento de 

assistência judiciária, tendo em vista a impossibilidade financeira da parte 

requerente de arcar com as custas e despesas do processo. Diante do 

recebimento do Ofício Circular nº 001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, 

justificando a impossibilidade da União em participar das audiências de 

conciliação determinadas pelo Código de Processo Civil, DEIXO de 

designar a referida solenidade, prevista no art. 334, do CPC. Entendo 

necessário, para análise do pedido de tutela de urgência, a realização de 

p e r í c i a  m é d i c a .  I n  c a s u ,  a t r a v é s  d o  O f í c i o  n º 

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como ao estudo quanto à 

condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, objetivando conferir maior celeridade ao 

deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na oportunidade, os 

quesitos para serem respondidos pelo expert. Nos termos do Convênio nº 

03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, 

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perito judicial, 

independentemente de compromisso, a Dra. Letícia Rosa de Andrade – 

CRM/MT nº 9120, para realizar a perícia médica na parte autora, no dia 

15.04.2020, às 10horas, no prédio deste Fórum (sala de fisioterapia). 

INTIME-SE a Sra. Perita da nomeação e do dia e horário designado, via 

e-mail mediante confirmação de recebimento (leticia--_a@live.com), 

consignando-se que o laudo pericial deverá ser apresentado a este juízo 

no prazo de 30 dias, contado a partir da data da realização da perícia, bem 

como, PROCEDA à intimação da parte autora para comparecer no local, dia 

e horário designados para se submeter ao exame pericial. Juntamente com 

o mandado de intimação, conste a advertência para que o médico 

nomeado compareça com seus documentos pessoais junto à Secretaria 

desta Vara, para que realize seu cadastro junto ao Sistema de 

Assistência Judiciária Gratuita, caso ainda não tenha sido realizado 

referido cadastro. Ainda, ENCAMINHE-SE à Sra. Perita cópia da inicial, dos 

quesitos apresentados pela parte autora, de eventuais atestados médicos 

e resultados de exames que instruem a inicial, bem como dos quesitos 

deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra encartada no ofício 

supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). No ponto, ante a 

imensa dificuldade em obter o aceite de médicos peritos para a execução 

do nobre encargo que lhes é atribuído, FIXO os honorários periciais em R$ 

400,00 (quatrocentos reais), excepcionando-se a tabela V da Resolução 

nº 305/2014-CJF com o ensejo de prestar uma tutela de mérito mais célere 

e efetiva (arts. 4º e 6º, do CPC). INTIME-SE a parte autora para, em cinco 

(05) dias, querendo, nomear assistente técnico e apresentar quesito. 

Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo 

é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? h) Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? i) 

A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas 

para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de 

instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz para a vida 

independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora 

traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe tratamento 

para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do 

tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? n) Esses 

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? Após a juntada dos laudos, com o encaminhamento dos autos, 

CITE-SE o requerido, devendo constar as advertências do artigo 344, do 

CPC e que o prazo para contestar é de trinta (30) dias. No mesmo ato da 

citação, INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca do laudo 

médico, consignando que o silêncio importará na presunção de 

concordância com o laudo pericial. Posteriormente, INTIME-SE a parte 

requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e teses levantadas 

na contestação. Com a manifestação das partes ou decorrido o prazo in 

albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais junto 

ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, mediante prévio 

cadastramento da profissional no respectivo Sistema (anexando cópia da 

presente nomeação), intimando-se a perita da referida requisição. Por fim, 

façam os autos CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Alta Floresta, MT, 21 de novembro de 2019 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004913-43.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANT ANNA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004913-43.2019.8.11.0007 Vistos. RECEBO a inicial 

em todos os seus termos. DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que 

poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. Outrossim, apesar da parte autora manifestar o seu desinteresse 

na autocomposição, o art. 334, §4, I, do Código de Processo Civil, destaca 

que, não será realizada a respectiva audiência de conciliação, se “ambas 

as partes manifestarem, expressamente seu desinteresse”. Outrossim, 

conforme dispõe o art. 334, §5º do Código de Processo Civil a autora 

deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição e o 

réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência contados da data de audiência. Assim, nos termos do art. 

334, do Código de Processo Civil, DESIGNO audiência de conciliação para 

o dia 26 de fevereiro de 2020, às 12horas, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC. CITE-SE e 

INTIME-SE o requerido no endereço indicado, para comparecimento à 

solenidade acompanhado de advogado ou defensor público (§9, art. 334), 

devendo constar expressamente no mandado, que o prazo para contestar 

se dará nos termos do art. 335 e que os fatos aduzidos na inicial e não 

impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o 

disposto no art. 344, do CPC. CONSIGNE-SE ainda no mandado, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação, é considerado ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA 

JUSTIÇA, para o qual será aplicada MULTA DE 2% (dois por cento) sobre 

o valor da causa, nos termos do §8º, do art. 334, do CPC. INTIME-SE a 

parte autora através de seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 21 de novembro de 2019 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003105-03.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003105-03.2019.8.11.0007 Vistos. Inicialmente, 

deixo consignado que as circunstâncias da causa evidenciam ser 

improvável o julgamento do pleito no estado em qual se encontra, razão 

pela qual, nos termos do art. 357, do CPC, passo, desde logo, a sanear o 

processo e ordenar a produção da prova. Nesse ponto, passo a apreciar 

as matérias preliminares arguidas pelo demandado. De pronto, não há que 

se falar em ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, visto que, consoante 

sedimentada jurisprudência, o comprovante de residência não constitui 

documento indispensável à propositura da ação, vez que não há previsão 

legal para tanto, bem como não é necessário para auferir a competência 

do juízo, haja vista que conforme previsão do artigo 53, inciso V do Código 

de Processo Civil, são competentes, o foro de domicilio do réu ou o local 

do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou 

acidente de veículos. Outrossim, REJEITO a impugnação ao pedido de 

justiça gratuita, considerando que não há provas nos autos a afastar a 

presunção de veracidade das declarações da parte autora, quanto à sua 

hipossuficiência. Ainda, considerando as datas das referidas assinaturas 

da procuração e do Registro Civil da parte autora, não há que se falar em 

irregularidade da representação processual. Pois bem, insta consignar 

que, in casu, a realização de prova pericial é imprescindível para o fim de 

fixar o grau da invalidez do autor, de acordo com o disposto na Lei nº 

6.194/74 e na tabela da SUSEP, expedida pelo Conselho Nacional de 

Seguros Privados. Aliás, válido expor que a ausência da produção de 

prova pericial pode gerar a anulação/reforma da sentença, conforme 

posicionamento assentado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso. Urge mencionar que a praxe deste juízo assentou-se no 

sentido de fixar o ônus pericial em desfavor do requerido, sendo por este 

custeado. Isto porque, a realidade fática demonstra que tal posicionamento 

contribui para a celeridade processual. Outrossim, não se pode olvidar a 

morosidade processual oriunda da fixação de tal ônus em desfavor da 

parte requerente, quando esta é beneficiária da justiça gratuita (como no 

caso dos autos), ante a ineficiência do dispositivo previsto no artigo 95, 

§3°, do CPC, que, ao fixar que o Estado arcará com tais custos, submete a 

percepção de tal verba pelos experts designados, a procedimento 

excessivamente burocrático. Por corolário, vivencia-se imensas 

dificuldades na consecução da prova pericial, vez que muitos peritos 

nomeados declinam de suas funções, diante da, já conhecida, morosidade 

estatal no pagamento das verbas periciais. Noutro giro, necessário trazer 

à baila o fato de que, não obstante haja requerimento autoral acerca da 

aludida prova, houve, também, determinação de ofício deste juízo para a 

realização da perícia, por sua imprescindibilidade para a validade do ato 

sentencial. Na palavras de Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, “há certo 

consenso que a ciência processual avançou para uma fase denominada 

neoprocessualismo (ou formalismo-valorativo)”. Tal entendimento conduz 

a uma visão que almeja a concretização dos valores constitucionais com 

especial direcionamento a consecução da justiça. Defende ainda que a 

efetividade da tutela jurisdicional pauta-se na “solução mais racional e 

econômica ao sistema de justiça”. No mesmo sentido, a interpretação 

hermenêutica sistemática ou, ainda, uma interpretação principiológica, 

deveras conduz a decisões judiciais que privilegiem a efetividade e a 

celeridade processual. Assim, nota-se, finalmente, que a decisão 

guerreada, ao impor ao requerido que suporte o ônus pericial, se adequa a 

todo o expendido, especialmente por considerar a discrepante divergência 

econômica entre as partes, mormente fundamentada na conclusão lógica 

de que tal incumbência não causará prejuízo algum ao requerido, e, por 

outro lado, poderia comprometer a subsistência do demandado, se tivesse 

que arcar com tal ônus. Posto isto, tal decisum se adequa perfeitamente 

aos ditames legais insertos no artigo 95 do CPC, e, por corolário, efetiva a 

instrumentalidade processual, segundo a qual o processo não pode ser 

compreendido apenas como um meio de buscar os interesses individuais 

das partes, mas como um instrumento pelo qual o Estado-Juiz efetiva a 

justiça, de modo lídimo e escorreito. Desta feita, não havendo qualquer 

outra questão prejudicial a ser apreciada ou irregularidade a ser 

expurgada, dou por saneado o processo, passando à organização de sua 

instrução. A par disso, fixo os seguintes pontos controvertidos: I) a 

ocorrência do sinistro automobilístico; II) se há invalidez permanente; III) se 

há nexo causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente; 

IV) se a invalidez permanente é total ou parcial; V) se parcial, se é 

completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 

6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade 

(intensa, média, leve ou residual). NOMEIO como perito judicial, 

independentemente de compromisso, a Dra. Letícia Rosa de Andrade – 

CRM/MT nº 9120, para realizar a perícia médica na parte autora, no dia 

14.04.2020, às 15horas, no prédio deste Fórum (sala de fisioterapia). 

INTIME-SE a Sra. Perita da nomeação e do dia e horário designado, via 

e-mail mediante confirmação de recebimento (leticia--_a@live.com), 

consignando-se que o laudo pericial deverá ser apresentado a este juízo 

no prazo de 30 dias, contado a partir da data da realização da perícia. 

Considerando a média complexidade da causa e o tempo necessário para 

realização do exame, fixo os honorários periciais em R$ 500,00 

(quinhentos reais), a serem suportados pelo requerido - diante da justiça 

gratuita concedida à parte autora - e depositados em conta judicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, com fulcro no artigo 95, do CPC. INTIMEM-SE as 

partes para, em quinze (15) dias, querendo, nomearem assistente técnico, 

bem como apresentarem seus quesitos (art. 465, § 1º, II e III). INTIME-SE a 

parte demandante acerca do dia designado para a realização do exame, 

CONSIGNANDO a necessidade da portar consigo os exames e relatórios 

médicos que possuam relação ao acidente em questão, realizados 

posteriormente à distribuição da ação. Apresentado o laudo pericial, 

INTIMEM-SE as partes para manifestarem em 15 (quinze) dias (art. 477, § 

1º). Após, façam-se os autos conclusos para sentença. Intimem-se. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 21 de novembro de 2019 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004768-84.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA PELACHIM CAIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR OAB - MT19385/O 

(ADVOGADO(A))

TATIANE DALLA COSTA SAVIO OAB - MT26039-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004768-84.2019.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

de aposentadoria por invalidez com pedido sucessivo de auxílio doença 

movida por VERA LUCIA PELACHIM CAIONI em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), ambos qualificados nos autos. 

Alega a parte autora, em suma, contar com 51 anos de idade, ser 

portadora de variados problemas de saúde (varizes, hipertensão, 

tendinite, bursite, hipotireoidismo, obesidade, edemas nos pés, embolia e 

trombose, poliartrose), o que a torna incapacitada para desenvolver 

atividades laborativas e até para conduzir as atividades da vida cotidiana. 

Que após indeferimento de pedido administrativo de auxílio doença feito 

junto ao demandado, obteve deferimento do referido pleito em 13 de maio 

de 2019 (NB 627.940.979 -5), com período de 01/05/2019 a 10/10/2019, 

sendo este posteriormente cessado. Ao final, suscitando vários preceitos 

legais requer, a concessão de liminar para determinar ao requerido que 

providencie a implantação imediata, em favor da autora, do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez, ou, caso não seja esse o 

entendimento, do auxílio–doença. Com a inicial carreou documentos junto 

ao Sistema PJE. Recebida a inicial, deferiu-se o beneficio da justiça 

gratuita, bem como concedida a tutela de urgência. Citada, a parte 

requerida apresentou contestação sob o Id n. 25943452. Impugnação à 

contestação. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Nos 

termos do Convênio nº 03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício 

Circular nº 276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 

00305/2014, ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perito 

judicial, independentemente de compromisso, a Dra. Letícia Rosa de 

Andrade – CRM/MT nº 9120, para realizar a perícia médica na parte 

autora, no dia 14.04.2020, às 15horas, no prédio deste Fórum (sala de 

fisioterapia). INTIME-SE a Sra. Perita da nomeação e do dia e horário 

designado, via e-mail mediante confirmação de recebimento (leticia-

-_a@live.com), consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

apresentado a este juízo no prazo de 30 dias, contado a partir da data da 

realização da perícia, bem como, PROCEDA à intimação da parte autora 

para comparecer no local, dia e horário designados para se submeter ao 

exame pericial. Ainda, ENCAMINHE-SE à Sra. Perita cópia da inicial, dos 
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quesitos apresentados pela parte autora, de eventuais atestados médicos 

e resultados de exames que instruem a inicial, bem como dos quesitos 

deste Juízo e da parte requerida No ponto, ante a imensa dificuldade em 

obter o aceite de médicos peritos para a execução do nobre encargo que 

lhes é atribuído, FIXO os honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), excepcionando-se a tabela V da Resolução nº 305/2014-CJF com o 

ensejo de prestar uma tutela de mérito mais célere e efetiva (arts. 4º e 6º, 

do CPC). INTIME-SE a parte autora para, em cinco (05) dias, querendo, 

nomear assistente técnico e apresentar quesito. Estabeleço como 

QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo 

é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? h) Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? i) 

A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas 

para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de 

instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz para a vida 

independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora 

traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe tratamento 

para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do 

tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? n) Esses 

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? Após a juntada dos laudos, INTIME-SE as partes para 

manifestarem acerca do laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Por 

fim, façam os autos CONCLUSOS para as demais deliberações 

necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta 

Floresta, MT, 21 de novembro de 2019 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003760-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE MARISA MEYER FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR RODRIGUES DE ALENCAR (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003760-09.2018.8.11.0007 Vistos. 1) Não cumprido 

o mandado e/ou não oferecidos embargos, conforme se verifica da 

certidão de Id n. 24812315 - Pág. 1, constituir-se-á em título executivo 

judicial, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC. 2) Assim, DEFIRO o pedido 

retro e DETERMINO a intimação pessoal do devedor para, no prazo de 15 

(quinze) dias, quitar o débito apontado, consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá honorários em 

cumprimento de sentença e nem a multa de 10% estipulada no artigo 523, 

§1º do CPC. No caso de pagamento parcial no prazo previsto, incidirá 

sobre o restante a multa e os honorários previstos no artigo 523, §1º. 3) 

Não pago o débito no prazo de 15 dias, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

sentença e a multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, em razão do disposto no artigo 523 do Código 

de Processo Civil. 4) Consigne-se que, transcorrido o prazo constante do 

item “2” sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, se o quiser, ofereça impugnação, a qual deverá limitar-se à 

matéria enumerada no artigo 525, § 1º do Código de Processo Civil. 5) Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte 

credora para que adote as providências cabíveis. 6) Não oferecida 

impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 7) Seja a 

distribuição e autuação do feito convertida para cumprimento de sentença 

após o decurso do prazo recursal. Intime-se. Expeça-se. CUMPRA-SE. 

Alta Floresta, MT, 21 de novembro de 2019 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004292-46.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMI PLENS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004292-46.2019.8.11.0007 Vistos. Analisando 

detidamente os autos, verifico não ser o caso de julgamento antecipado da 

lide. Assim, passo, desde logo, a sanear o processo e ordenar a 

produção da prova, nos termos estabelecidos no art. 357, do CPC. Neste 

contexto, primeiramente, não assiste razão a impugnação da demandada 

acerca do valor dado à causa, vez que este condiz com o valor 

econômico perseguido, nos termos do art. 292 do CPC, sendo a quantia 

efetivamente devido à parte autora, matéria meritória a ser analisada em 

tempo oportuno. Quanto a preliminar denominada, falta de interesse de 

agir, em virtude da satisfação da indenização na esfera administrativa, 

deixo de analisá-la, vez que a mesma se confunde com a matéria de 

mérito. Pois bem, insta consignar que, in casu, a realização de prova 

pericial é imprescindível para o fim de fixar o grau da invalidez do autor, de 

acordo com o disposto na Lei nº 6.194/74 e na tabela da SUSEP, expedida 

pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. Aliás, válido expor que a 

ausência da produção de prova pericial pode gerar a anulação/reforma da 

sentença, conforme posicionamento assentado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso. Urge mencionar que a praxe deste 

juízo assentou-se no sentido de fixar o ônus pericial em desfavor do 

requerido, sendo por este custeado. Isto porque, a realidade fática 

demonstra que tal posicionamento contribui para a celeridade processual. 

Outrossim, não se pode olvidar a morosidade processual oriunda da 

fixação de tal ônus em desfavor da parte requerente, quando esta é 

beneficiária da justiça gratuita (como no caso dos autos), ante a 

ineficiência do dispositivo previsto no artigo 95, §3°, do CPC, que, ao fixar 

que o Estado arcará com tais custos, submete a percepção de tal verba 

pelos experts designados, a procedimento excessivamente burocrático. 

Por corolário, vivencia-se imensas dificuldades na consecução da prova 

pericial, vez que muitos peritos nomeados declinam de suas funções, 

diante da, já conhecida, morosidade estatal no pagamento das verbas 

periciais. Noutro giro, necessário trazer à baila o fato de que, não obstante 

haja requerimento autoral acerca da aludida prova, houve, também, 

determinação de ofício deste juízo para a realização da perícia, por sua 

imprescindibilidade para a validade do ato sentencial. Na palavras de 

Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, “há certo consenso que a ciência 

processual avançou para uma fase denominada neoprocessualismo (ou 

formalismo-valorativo)”. Tal entendimento conduz a uma visão que almeja a 

concretização dos valores constitucionais com especial direcionamento a 

consecução da justiça. Defende ainda que a efetividade da tutela 

jurisdicional pauta-se na “solução mais racional e econômica ao sistema 

de justiça”. No mesmo sentido, a interpretação hermenêutica sistemática 

ou, ainda, uma interpretação principiológica, deveras conduz a decisões 

judiciais que privilegiem a efetividade e a celeridade processual. Assim, 

nota-se, finalmente, que a decisão guerreada, ao impor ao requerido que 

suporte o ônus pericial, se adequa a todo o expendido, especialmente por 

considerar a discrepante divergência econômica entre as partes, 

mormente fundamentada na conclusão lógica de que tal incumbência não 

causará prejuízo algum ao requerido, e, por outro lado, poderia 

comprometer a subsistência do demandado, se tivesse que arcar com tal 
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ônus. Posto isto, tal decisum se adequa perfeitamente aos ditames legais 

insertos no artigo 95 do CPC, e, por corolário, efetiva a instrumentalidade 

processual, segundo a qual o processo não pode ser compreendido 

apenas como um meio de buscar os interesses individuais das partes, 

mas como um instrumento pelo qual o Estado-Juiz efetiva a justiça, de 

modo lídimo e escorreito. Desta feita, não havendo qualquer outra questão 

prejudicial a ser apreciada ou irregularidade a ser expurgada, dou por 

saneado o processo, passando à organização de sua instrução. A par 

disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, 

fixo os seguintes pontos controvertidos: I-) a ocorrência do sinistro 

automobilístico; II-) se há invalidez permanente; III-) se há nexo causal 

entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente; IV-) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; V-) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI-) 

se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, média, 

leve ou residual). Com efeito, DEFIRO a produção de prova pericial 

pleiteada, NOMEIO como perito judicial, independentemente de 

compromisso, a Dra. Letícia Rosa de Andrade – CRM/MT nº 9120, para 

realizar a perícia médica na parte autora, no dia 14.04.2020, às 15horas, 

no prédio deste Fórum (sala de fisioterapia). INTIME-SE a Sra. Perita da 

nomeação e do dia e horário designado, via e-mail mediante confirmação 

de recebimento (leticia--_a@live.com), consignando-se que o laudo 

pericial deverá ser apresentado a este juízo no prazo de 30 dias, contado 

a partir da data da realização da perícia. Considerando a média 

complexidade da causa e o tempo necessário para realização do exame, 

fixo os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem 

suportados pelo requerido - diante da justiça gratuita concedida à parte 

autora - e depositados em conta judicial no prazo de 15 (quinze) dias, com 

fulcro no artigo 95, do CPC. INTIMEM-SE as partes para, em 15 (quinze) 

dias, querendo, nomearem assistente técnico, bem como apresentarem 

seus quesitos (art. 465, § 1º, II e III). INTIME-SE a parte demandante acerca 

do dia designado para a realização do exame, CONSIGNANDO a 

necessidade da portar consigo os exames e relatórios médicos que 

possuam relação ao acidente em questão, realizados posteriormente à 

distribuição da ação. Apresentado o laudo pericial, INTIMEM-SE as partes 

para manifestarem em 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º). Após, façam-se os 

autos conclusos para sentença. Intimem-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta, 

MT, 22 de novembro de 2019 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004546-19.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO CHIANESI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004546-19.2019.8.11.0007 Vistos. Considerando 

que o pedido da parte exequente consistente na substituição à penhora do 

veículo indicado à exordial pelo imóvel rural nº 537 com área de 

51,2596has, compreendido no projeto de assentamento conjunto Carlinda 

– PACC, situado no município de Carlinda, Estado de Mato Grosso, 

registrado sob a matrícula nº 19.273, Livro 2-CP, do Cartório do 1º Ofício 

de Alta Floresta, fora devidamente analisado nos autos executivos n. 

1003426-38.2019.8.11.0007. Especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir, justificando-as, sua relevância e pertinência, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Intimem-se. Alta Floresta, MT, 

25 de novembro de 2019 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001343-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001343-83.2018.8.11.0007 Vistos. Compulsando os 

autos, verifica-se que o Perito Nomeado apresentou o laudo, porém 

incompleto, o que lhe foi oportunizado complementa-lo, contudo houve 

manifestação do expert sob id. 24231918, alegando não possuir novas 

datas em sua agenda, assim NOMEIO em substituição a perita judicial Dra. 

Letícia Rosa de Andrade – CRM/MT nº 9120, para realizar a perícia médica 

na parte autora, no dia 14/04/2020, às 17h00 horas, no prédio deste 

Fórum (sala de fisioterapia). INTIME-SE a Sra. Perita da nomeação e do dia 

e horário designado, via e-mail mediante confirmação de recebimento 

(leticia_a@live.com), consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

apresentado a este juízo no prazo de 30 dias, contado a partir da data da 

realização da perícia, bem como, PROCEDA à intimação da parte autora 

para comparecer no local, dia e horário designados para se submeter ao 

exame pericial. ENCAMINHE-SE à Sr. Perita cópia da inicial, de eventuais 

atestados médicos e resultados de exames que instruem a inicial, dos 

quesitos apresentados pela parte autora e pela parte requerida, bem como 

dos quesitos deste Juízo (Id. 15573094) INTIME-SE a parte autora para 

comparecer no local, dia e horário já designado para se submeter ao 

exame pericial. Posteriormente, INTIME-SE as partes para, no prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias, a começar pela autora, manifestarem-se 

sobre o laudo pericial. Com a manifestação das partes ou decorrido o 

prazo in albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos honorários 

periciais junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, mediante 

prévio cadastramento do profissional no respectivo Sistema (anexando 

cópia da presente nomeação). Por fim, façam os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 2 de dezembro de 2019 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005340-40.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERNANDES DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1005340-40.2019.8.11.0007 Vistos. Estando 

comprovada a existência de contrato de alienação fiduciária, bem como o 

inadimplemento do pagamento das parcelas do financiamento ou a mora do 

devedor, conforme autorizado pelo artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, 

deve ser concedida a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do 

contrato, conforme determina o art. 3º do Decreto-Lei 911/69. No prazo de 

5 (cinco) dias após a execução da liminar, o devedor fiduciante poderá 

pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído livre do ônus, nos termos do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei 

911/69. Diante do exposto, DEFIRO LIMINARMENTE a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo: Marca CHEVROLET, modelo ONIX 1.0, chassi n.º 

9BGKS48R0FG418749, ano de fabricação 2015 e modelo 2015, cor 

BRANCA, placa AZT4183, renavam 01055790907, que deverá ficar 

depositado com o representante do autor. CITE-SE o requerido para, 

querendo, em 5 (cinco) dias deposite o valor integral da dívida em aberto, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus e/ou, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente defesa, nos termos do artigo 3º, § 3º do 

Decreto-Lei 911/69. Expeça-se mandado de busca e apreensão e citação. 

Intime-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 10 de dezembro de 2019 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002306-57.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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L. N. S. D. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA SILVA ROCHA OAB - 949.634.791-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002306-57.2019.8.11.0007 Vistos. Recebo o 

presente recurso de Apelação. Com razões e contrarrazões recursais 

nos autos. Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, com as homenagens deste Juízo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Alta Floresta, MT, 26 de novembro 

de 2019 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005298-88.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1005298-88.2019.8.11.0007 Vistos. 1) RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. 2) DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, 

que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais. 3) Tendo em vista a improvável conciliação em casos 

tais, e ainda, o grande número de ações de DPVAT distribuídas nos 

últimos meses, com o esgotamento de pauta livre, DEIXO de designar a 

audiência preliminar prevista no art. 334, do CPC. 4) CITE-SE a requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, e 

CONSIGNE-SE que, havendo interesse da requerida em conciliar, deverá 

indicar em preliminar de contestação. CONSIGNE-SE ainda, que deverá a 

parte requerida se manifestar sobre os fatos aduzidos na inicial, eis que 

os não impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o 

disposto no art. 344, todos da Lei 13.105/15. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 16 de dezembro de 2019 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001393-75.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE ARTHUR LOPES (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001393-75.2019.8.11.0007 Vistos. HOMOLOGO 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado 

entre as partes (ID 27235393) e SUSPENDO o presente feito até o decurso 

do prazo para o integral cumprimento do acordo. Após o decurso do prazo 

acordado, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informar aos autos se houve o integral cumprimento do acordo, sob pena 

de se interpretar o silêncio como resposta positiva. Intime-se. Alta 

Floresta, MT, 16 de dezembro de 2019 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001670-91.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DA SILVA OAB - 029.571.841-25 (REPRESENTANTE)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001670-91.2019.8.11.0007 Vistos. CARLOS 

RAFAEL DE OLIVEIRA, através de sua genitora SIRLENE DA SILVA, 

propôs a presente ação de concessão de amparo assistencial a pessoa 

portadora de deficiência - LOAS contra o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. O 

autor alega ser portador de deficiência e que não possui meios de prover 

a própria manutenção ou de tê-la provida por seus familiares, via de 

consequência, alega ter direito ao recebimento do benefício de amparo 

assistencial, independente de contribuição à autarquia requerida, com 

fulcro no artigo 203 da Constituição Federal e no artigo 20 da Lei n. 

8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS). Requer o autor que 

seja o requerido condenado ao pagamento do benefício assistencial desde 

a cessação do benefício em sede administrativa Sob o id 19535387 foi 

recebida a petição inicial e determinada a realização de perícia médica, 

bem como de estudo social no seio familiar do autor. Apresentado laudo 

pericial sob id. 21905298. Estudo social carreado aos autos sob id. 

21905841. Citado, o requerido apresentou contestação sob id. 22097480 

sustentando a ausência de preenchimento dos requisitos legais, ante a 

superação da renda per capita, bem como a ausência de impedimento de 

longo prazo. O autor impugnou a contestação sob id. 24462357. Por sua 

vez o Ministério Público pugnou pelo prosseguimento do feito, não se 

opondo aos pedidos formulados na peça inaugural (id. 26511534). Após, 

vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Trata-se de ação proposta com o objetivo de receber o benefício de 

amparo assistencial à autora que sustenta sua incapacidade laborativa e 

miserabilidade, nos termos da Lei nº 8.742/93. Entendo que o pedido é 

PROCEDENTE, senão vejamos. O benefício de amparo assistencial foi 

instituído pela Constituição Federal, em seu artigo 203, e regulamentado 

pela Lei nº 8.742/93, com o intuito de beneficiar idosos e deficientes 

incapazes de sobreviver sem a ação estatal, independentemente de 

contribuição para a Seguridade Social. Para fazer jus ao benefício, o 

requerente deve comprovar ser portador de deficiência que a incapacite 

para a vida independente e para o trabalho, bem como demonstrar a 

hipossuficiência financeira não apenas sua, mas também do núcleo 

familiar (art. 203 da CF/88 e art. 20 da Lei 8.742/93). In casu, foi 

demonstrado o preenchimento do primeiro requisito, consoante prova 

pericial produzida em Juízo (laudo pericial encartado sob id. 21905298), 

que atesta que o autor é portador de impedimento de longo prazo de 

natureza mental e/ou sensorial, isto é, incapacidade de natureza psíquica. 

Com efeito, está provado que a parte autora é incapaz de exercer 

atividades de sua vida cotidiana, como por exemplo, se alimentar de forma 

autônoma, incapaz de reconhecer cores e números, e nem, ao menos, ir à 

escola sem o auxílio de sua genitora, e, portanto, não tem condição 

psiquiátrica de desenvolver suas atividades. Ademais sua genitora não 

consegue custear o sustento de seu núcleo familiar, necessitando de 

auxilio de terceiros. Destaque-se ainda, que a moradia onde reside o autor 

e sua genitora é cedida por terceiros. Urge registrar que, não obstante a 

perícia médica ter indicado que, apesar da incapacidade de desenvolver 

atividades habituais, o autor é incapaz de gerir a própria vida e depende 

do auxílio de sua genitora para ampará-lo. Neste sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LEI Nº 

8.742, DE 1993 (LOAS). REQUISITOS LEGAIS. PESSOA PORTADORA DE 

DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PROVER A SUA 

PRÓPRIA MANUTENÇÃO OU TÊ-LA PROVIDA POR SUA FAMÍLIA. 

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HIPOSSUFICIÊNCIA 

FINANCEIRA. CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

JUROS. MULTA. EXCLUSÃO. 1. A Renda Mensal Vitalícia será devida ao 

idoso, maior de 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou ao inválido que 

não exercer atividade remunerada, não for mantido por pessoa de quem 

dependa obrigatoriamente e não tiver outro meio de prover o próprio 
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sustento, na forma do art. 20 da Lei 8.742/93. (...) 3. No tocante à 

incapacidade, conclui o perito médico que em razão da moléstia da autora, 

sequela de poliomielite, ela está incapacitada para o trabalho rural de 

forma total e permanente (fls. 90/91) 4. A incapacidade para a vida 

independente deve ser entendida não como falta de condições para as 

atividades mínimas do dia a dia, mas como a ausência de meios de 

subsistência, visto sob um aspecto econômico, refletindo na possibilidade 

de acesso a uma fonte de renda. (...) 8. Remessa oficial parcialmente 

provida, nos termos dos itens 5 a 7. “ (TRF1, SEGUNDA TURMA , REO 

0043155-87.2010.4 .01 .9199/MT;  REMESSA EX OFFICIO, 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI , e-DJF1 p.477 

de 20/10/2011) Da mesma forma, restou comprovado no feito o 

preenchimento do segundo requisito legal, qual seja, a hipossuficiência 

financeira exigida para a concessão do benefício assistencial, consoante 

relatório de estudo social juntado sob o id. 21905841. Vale salientar que a 

genitora do autor encontra-se desempregada em razão dos cuidados 

especiais que necessita o requerente, sendo evidente a carência 

financeira do autor e de sua família. Apesar do Supremo Tribunal Federal 

ter declarado a constitucionalidade da exigência da renda mínima per 

capita de ¼ (um quarto) do salário mínimo (ADIn 1232/DF) para o deficiente 

fazer jus ao amparo assistencial, certamente este montante de um quarto 

serve apenas como um parâmetro para a aferição da miserabilidade, 

devendo ser analisado casuisticamente para aferir a real situação 

financeira da família do deficiente, conforme jurisprudência pátria. Neste 

sentido, trago o seguinte julgado do E. TRF da Primeira Região: 

“CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA 

CONTINUADA. INC. V DO ART. 203 DA CF/88. LEI 8.742/93. PRELIMINAR 

DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. INCAPACIDADE PARA O 

TRABALHO E PARA A VIDA INDEPENDENTE. EXIGÊNCIA DE RENDA PER 

CAPITA INFERIOR A ¼ (UM QUARTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. AVALIAÇÃO 

DA PROVA DE MISERABILIDADE. TERMO A QUO. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O autor expressamente 

fundamentou seu pedido inicial no art. 203 da Constituição, c/c o art. 20 da 

Lei 8.742/93, requerendo a concessão de benefício de prestação 

continuada no valor de um salário mínimo mensal desde a propositura da 

ação. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. Presentes os 

pressupostos legais para a concessão do benefício de prestação 

continuada denominado amparo social ao deficiente (art. 203 da CF/88 e 

art. 2º, V, Lei 8.742/93), pois comprovado que o requerente é portador de 

deficiência e que não possui meios de prover a própria manutenção ou de 

tê-la provida por sua família. 3. Não obstante ter o Supremo Tribunal 

Federal declarado a constitucionalidade da exigência da renda mínima per 

capita de ¼ do salário mínimo (ADIn 1232/DF), deve ela ser considerada 

como um parâmetro para a aferição da necessidade, não impedindo que 

outros fatores sejam utilizados para comprovar a carência de condições 

de sobrevivência digna, como tem reiteradamente decidido o 

Eg.STJ.Precedentes.(grifei) 4. Na ausência de requerimento administrativo 

e em se tratando de doença incapacitante pré-existente, o benefício é 

devido a partir da citação. Precedentes. 5. Na atualização monetária 

devem ser observados os índices decorrentes da aplicação da Lei 

6.899/81, como enunciados no Manual de Orientação de Procedimentos 

para Cálculos na Justiça Federal, incidindo desde o momento em que cada 

prestação se tornou devida. 6. A verba honorária deve ser mantida em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando que 

incide somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da 

sentença (§ 3º do art. 20 do CPC e Súmula 111/STJ). 7. Apelação do INSS 

desprovida e remessa oficial parcialmente provida. (AC 

2004.01.99.051709-7/MG; APELAÇÃO CIVEL, DESEMBARGADORA 

FEDERAL NEUZA MARIA ALVES DA SILVA , SEGUNDA TURMA – Pub. 

09/10/2006- DJ p.79) Ante o preenchimento dos requisitos legais para a 

concessão do benefício de amparo assistencial, a procedência do pedido 

é medida que se impõe, devendo o requerido ser condenado ao 

pagamento do benefício na quantia mensal que corresponde a 01 (um) 

salário mínimo vigente, conforme preceitua o artigos 2º e 20, ambos da Lei 

nº 8.742/93, desde a data da citação. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de condenar o 

requerido Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento do benefício 

de amparo assistencial ao deficiente ao autor Carlos Rafael De Oliveira, no 

valor de 01 (um) salário mínimo por mês, devido desde o indeferimento do 

pedido administrativo (13/03/2019 – id. 22097481 - Pág. 1) e, em 

consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I do Código de Processo Civil. Por estarem presentes os 

requisitos da prova inequívoca da verossimilhança da alegação, conforme 

demonstrado, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, eis que se trata de verba de caráter alimentício devida a 

deficiente, urgente por natureza, notadamente porque o benefício é 

necessário até mesmo para a sobrevivência do autor, defiro, ainda, o 

pedido de tutela antecipada, para o fim de determinar a implantação do 

benefício no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de pagamento de 

multa diária correspondente a R$. 500,00 (quinhentos reais), a ser 

revertida em prol da parte autora. Oficie-se ao requerido, requisitando-se 

a implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias, com as 

correspondentes advertências decorrentes da inércia. As prestações em 

atraso serão pagas de uma só vez, acrescidas dos juros moratórios de 

1% ao mês até a edição da Lei nº. 11.960/2009, quando então serão 

devidos no percentual de 0,5% a.m., conforme são aplicados nas 

cadernetas de poupança, de acordo com a orientação jurisprudencial do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região e do Superior Tribunal de Justiça, 

bem como corrigidas monetariamente a partir do vencimento de cada 

prestação, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal. Em razão do princípio da sucumbência, com 

fulcro no artigo 85, §3º, inciso I do Código de Processo Civil (NCPC), 

CONDENO o Requerido INSS ao pagamento dos honorários advocatícios 

ora fixados em 10 % (dez por cento) do valor das prestações vencidas, 

como tal entendidas todas as parcelas que integrarão o precatório, com 

execução na forma do artigo 535 do CPC, conforme entendimento das 

Súmulas 111 e 178 do e. Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social em cumprimento desta decisum. Deixo de condenar o 

requerido no pagamento das custas processuais, visto que isento. 

Dispensável o reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º inciso I 

do NCPC. INTIME-SE a parte autora, através de seu patrono e, em seguida, 

o INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os autos via 

postal, nos termos do Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o INSS. Requisitem-se os honorários periciais. 

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas as deliberações pendentes, 

ao arquivo. Cumpra-se. Nos termos da Seção 17, itens 6.17.1., 

6.17.1.1.6.17.1.6. e 6.17.1.7. da CNGC, estes são os dados para 

implantação do benefício: 1-nome do Segurado: CARLOS RAFAEL DE 

OLIVEIRA; 2- beneficio concedido: Amparo assistencial ao deficiente: 3- 

Valor do benefício: 01 (um) salário mínimo; 4- data do inicio do benefício: 

devido desde o indeferimento do pedido administrativo (13/03/2019 – id. 

22097481 - Pág. 1); 5- prazo para autarquia cumprir a sentença: 30 (trinta) 

dias. Alta Floresta, MT, 29 de novembro de 2019 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003992-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO BARBOSA BORDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO(A))

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003992-21.2018.8.11.0007 Vistos. HOMOLOGO o 

acordo celebrado entre as partes sob ids. 26324875 e 26485837, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil (Lei 13.105/15). 

Isento de custas. Honorários sucumbenciais conforme pactuado no 

acordo (id. 26324875). Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Alta Floresta, MT, 29 de novembro de 2019 JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001936-78.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA APARECIDA PEREIRA BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001936-78.2019.8.11.0007 Vistos. MARIA 

APARECIDA PEREIRA BRANDÃO, adequadamente qualificada nos autos, 

propôs esta ação de aposentadoria híbrida em face do INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social, sustentando o preenchimento dos requisitos 

legais e, por isso, requerendo concessão do benefício denominado 

“Aposentadoria por Idade Rural”, carreando aos autos início de prova 

material – prova documental junto ao sistema Pje, na forma da lei de 

regência. Recebida a inicial, deferiu-se a gratuidade da justiça (Id. 

19917851), bem como designou-se a audiência instrutória. O Requerido foi 

regularmente citado, apresentando contestação (Id. 20280555), 

juntamente com a apresentação do CNIS. Impugnação à contestação (Id. 

20626212). Na audiência de instrução e julgamento, colheu-se prova 

testemunhal, sendo que a parte requerida restou ausente de forma 

injustificada. Foram ouvidas a autora e suas testemunhas. Após, os autos 

permaneceram conclusos para sentença. É o relato do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação reivindicatória de benefício 

previdenciário, NÃO tendo a autora colacionado robusta prova material e 

produzido prova testemunhal idônea e harmônica com a sua pretensão 

vestibular, deveras, a ação é improcedente. Pois bem. Consoante 

exigência expressa do artigo 39, inciso I e artigo 143 c/c artigo 142, todos 

da Lei n. 8.213/91, a carência mínima atinente ao caso em voga perfaz as 

180 (cento e oitenta) contribuições mensais, ainda que de forma 

descontínua. Ainda, na modalidade de aposentadoria pleiteada, há 

possibilidade de computarem-se os períodos de contribuição urbana à 

contribuição rural. Saliente-se também que jurisprudência hodierna não 

mais exige que o demandante exerça atividade campestre ao tempo do 

requerimento administrativo. Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência 

pátria: PREVIDENCIÁRIO. PRAZO RECURSAL EM DOBRO. NULIDADE 

PROCESSUAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO INSS. 

APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 48, § 

3º, DA LEI Nº 8.213/1991. ATIVIDADE URBANA E ATIVIDADE RURAL. 

PROVA. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO 

RURAL. DESNECESSIDADE. (...) 3. Ao § 3º do artigo 48 da LB (Lei de 

benefícios) não pode ser emprestada interpretação restritiva. Tratando-se 

de trabalhador rural que migrou para a área urbana, o fato de não estar 

desempenhando atividade rural por ocasião do requerimento administrativo 

não pode servir de obstáculo à concessão do benefício. 4. O tempo de 

serviço rural pode ser computado para fins da carência necessária à 

obtenção da aposentadoria por idade híbrida, ainda que não tenha sido 

efetivado o recolhimento das contribuições. 5. Para a comprovação do 

tempo de atividade rural é preciso existir início de prova material, não 

sendo admitida, em regra, prova exclusivamente testemunhal. 6. 

Comprovados o preenchimento do requisito etário e o exercício de 

atividades laborais urbanas e rurais no período exigido de carência, a 

parte autora faz jus à concessão do benefício. PROCESSO: REsp 

1.788.404-PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, por 

unanimidade, julgado em 14/08/2019, DJe 04/09/2019 (Tema 1007). (grifei). 

Assim, há permissão legal de cômputo das contribuições rurais e urbanas 

por força da lei 11.718 de 2008, cujo intuito é tutelar os direitos dos 

trabalhadores rurais que migraram para a cidade e não possuem período 

de carência suficiente para a aposentadoria rural. Contudo, é pacífico na 

jurisprudência a necessidade de comprovação do período de atividade 

rural, ainda que por meio de notas e documentos, para fins de carência, 

porém a parte autora não conseguiu trazer aos autos elementos 

probatórios capazes de comprovar a atividade rurícola. Sendo assim, 

apesar de carrear aos autos recibo de sindicato rural do ano de 1994, 

nada mais juntou para corroborar com tal alegação, isto porque, as 

certidões de nascimento de seus filhos nada provam quanto a qualidade 

de segurada especial, porque sequer consta sua profissão. Desta feita, 

nada mais apresentou aos autos para comprovar a qualidade de segurada 

especial. Outrossim, os vínculos urbanos constantes no CNIS da autora 

(Id. 20280555 – Pág. 21), por si só, não satisfazem a carência mínima para 

a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição urbana, eis que 

inferiores a 17 (dezessete) anos de contribuição. Por conseguinte, as 

provas documentais carreadas aos autos não evidenciam de modo coeso 

as alegações autorais acerca o labor rurícola, vez que os documentos 

carreados aos autos, além de serem divergentes dos requisitados pelo 

art. 106, da Lei de Regência, ainda, não são suficientes para demonstrar a 

atividade rural no período anterior ao requerimento do benefício, em 

número de meses idêntico à carência do benefício. Veja-se: REsp 

1354908 / SP RECURSO ESPECIAL 2012/0247219-3 Relator(a) Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA 

SEÇÃO Data do Julgamento 09/09/2015 Data da Publicação/Fonte DJe 

10/02/2016 Ementa PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR 

IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO 

IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO 

PREVISTA NO ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM 

SER PREENCHIDOS DE FORMA CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO. 1. Tese delimitada em sede de representativo da controvérsia, 

sob a exegese do artigo 55, § 3º combinado com o artigo 143 da Lei 

8.213/1991, no sentido de que o segurado especial tem que estar 

laborando no campo, quando completar a idade mínima para se aposentar 

por idade rural, momento em que poderá requerer seu benefício. Se, ao 

alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, § 1º, da Lei 8.213/1991, o 

segurado especial deixar de exercer atividade rural, sem ter atendido a 

regra transitória da carência, não fará jus à aposentadoria por idade rural 

pelo descumprimento de um dos dois únicos critérios legalmente previstos 

para a aquisição do direito. Ressalvada a hipótese do direito adquirido em 

que o segurado especial preencheu ambos os requisitos de forma 

concomitante, mas não requereu o benefício. 2. Recurso especial do INSS 

conhecido e provido, invertendo-se o ônus da sucumbência. Observância 

do art. 543-C do Código de Processo Civil. (grifei). Assim, a autora, 

documental e testemunhalmente, pretendeu, mas não obteve êxito em 

comprovar de forma harmônica e segura o preenchimento dos requisitos 

legais do artigo 143 e seguintes da Lei 8.213/1991 – LGPS, restando 

obscuro o exercício de atividade rural no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência 

daquele (artigo 143, LGPS). No caso em tela embora o direito da autora 

encontre subsídio legal, contudo esta não comprovou a qualidade de 

segurada, bem como o direito da autora padece pela ausência de 

comprovação da carência legal. Portanto, a demandante NÃO faz jus ao 

benefício previdenciário de “Aposentadoria por Idade Rural”, visto que não 

demonstrou o preenchimento dos requisitos legais nos termos do artigo 

143 da Lei 8.213/91. DISPOSITIVO À luz do exposto, com fulcro no artigo 

487, inciso I do Novo Código de Processo Civil (CPC), RESOLVO o mérito 

para julgar IMPROCEDENTE o pedido da presente ação, condenando a 

Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos 

termos do §2º, do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade restará suspensa pelo 

período e condições estabelecidos pelo §3º, do art. 98, do CPC. INTIME-SE 

a parte autora, através de seu patrono e, em seguida, o INSS, na pessoa 

de seu Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

o INSS. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 5 de dezembro de 2019 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001899-51.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JENI CUSTODIA LEAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAUE MELLI ARISI OAB - MT20057/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001899-51.2019.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

de aposentadoria por idade rural proposta por JENI CUSTÓDIO LEAL, 

adequadamente qualificada nos autos, em face do INSS – Instituto 
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Nacional do Seguro Social, sustentando o preenchimento dos requisitos 

legais e, por isso, requerendo concessão do benefício denominado 

Aposentadoria por Idade Rural, carreando aos autos vasto lastro 

probatório como início de prova material – prova documental, conforme 

documentos coligidos ao PJe, na forma da lei de regência. Sob o id. 

19839438 a inicial foi recebida, sendo deferida a gratuidade de justiça e 

indeferida a antecipação de tutela pleiteada, bem como se designou data 

para a audiência instrutória. O Requerido foi regularmente citado, 

apresentando contestação sob o id. 20082404. Impugnação à contestação 

apresentada sob o id. 20470996. Na audiência de instrução e julgamento, 

colheu-se prova testemunhal harmônica com a prova documental já 

realizada, sendo que a parte requerida restou ausente de forma 

injustificada. Encerrada a instrução, os autos permaneceram conclusos 

para prolação de sentença. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Trata-se de ação reivindicatória de benefício previdenciário, 

tendo a autora colacionado robusta prova material e produzido prova 

testemunhal idônea e harmônica com a sua pretensão vestibular, deveras, 

a ação é procedente. Explico. A parte autora, documental e 

testemunhalmente, pretendeu e conseguiu comprovar de forma harmônica 

e segura o preenchimento dos requisitos legais do artigo 143 e seguintes 

da Lei 8.213/1991 – LGPS, restando incontroverso nos autos sua 

qualidade de segurado (artigo 11 e seguintes, LGPS), sua idade mínima 

(artigo 48, §1º, LGPS) e, também, o exercício de atividade rural no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses 

idêntico à carência daquele (artigo 143, LGPS). O fato do autor não trazer 

para os autos todos os documentos relacionados no artigo 106 da Lei 

8.213/91 não constitui óbice à concessão do benefício pretendido, pois, 

nos dias de hoje, até mesmo os trabalhadores do meio urbano são 

compelidos, pela necessidade econômica e pelo desemprego, ao exercício 

de atividades informais, sem registro em carteira ou qualquer outra 

formalidade. Outrossim, as provas carreadas aos autos são robustas e 

contundentes, bem como evidenciam o direito do autor, como se 

depreende da certidão de casamento, certidões de nascimentos dos 

filhos, ficha de inscrição e controle do sindicato dos trabalhadores rurais, 

recibo de pagamento do ITR, notas fiscais juntadas, bem como outros 

documentos que corroboram com as alegações da demandante acerca do 

labor rurícola há 15 (quinze) anos. Portanto, resta evidenciada a 

comprovação da carência mínima exigida pela legislação previdenciária. 

Ademais, as cortes superiores tem firmado entendimento de que é 

plenamente aceitável, como início de prova documental, as notas fiscais 

apresentadas em nome do cônjuge, a semelhança do caso em voga. 

Veja-se: EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. ATIVIDADE RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. REQUISITOS 

LEGAIS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO POR PROVA 

TESTEMUNHAL. INSUFICIÊNCIA. ATIVIDADE URBANA NO PERÍODO DE 

CARÊNCIA. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. REQUISITOS LEGAIS. 

ART. 48, § 3º, DA LEI Nº 8.213/1991. REAFIRMAÇÃO DA DER. 1. Para fins 

de comprovação do exercício da atividade rural, não se exige prova 

robusta, sendo necessário, todavia, que o segurado especial apresente 

início de prova material (artigo 106 da Lei nº 8.213/91), corroborado por 

prova testemunhal idônea, a teor do artigo 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, 

sendo admitidos, inclusive, documentos em nome de terceiros do mesmo 

grupo familiar, nos termos da disposição contida no enunciado nº 73 da 

Súmula do TRF da 4ª Região. No caso em tela o direito da autora esta 

amparada no art. 11, inciso VII da Lei 8.213/91, dado seu exercício de 

atividade rural em regime de economia familiar, outorgando-lhe a qualidade 

de segurada especial. (...) (TRF4, AC 5032290-14.2017.4.04.9999, TURMA 

REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, 

juntado aos autos em 21/08/2018). Corroborando com o exposto alhures, 

observe-se: EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. REQUISITOS LEGAIS. 

PREENCHIMENTO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO POR 

PROVA TESTEMUNHAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. 

PRECEDENTE DO STF E STJ. 1. O trabalhador rural que preencher os 

requisitos previstos nos artigos 11, VII, 48, § 1º, e 142, da Lei nº 8.213/91, 

faz jus à concessão do benefício da aposentadoria rural por idade. 2. 

Caso em que comprovados o implemento da idade mínima (sessenta anos 

para o homem e de cinquenta e cinco anos para a mulher) e o exercício de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao 

número de meses correspondentes à carência exigida para o benefício. 3. 

Considera-se demonstrado o exercício de atividade rural havendo início de 

prova material complementada por prova testemunhal idônea, sendo 

dispensável o recolhimento de contribuições para fins de concessão do 

benefício. 4. Critérios de correção monetária e juros de mora consoante 

precedente do STF no RE nº 870.947, DJE de 20-11-2017 e do STJ no 

REsp nº  1 .492.221/PR,  DJe de  20-3-2018.  (TRF4 

5021149-95.2017.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, 

Relator MARCOS JOSEGREI DA SILVA, juntado aos autos em 25/04/2019). 

Noutro giro, em que pese às contribuições individuais efetuadas pela parte 

autora (conforme se depreende do CNIS carreado aos autos), todavia tais 

contribuições per si não constituem-se elemento desqualificador da 

qualidade de segurado especial. Com efeito, a jurisprudência pátria tem se 

posicionado no sentido de que as contribuições individuais, em se tratando 

de contribuinte especial em regime de economia familiar, não afastam a 

qualidade de segurado. No ponto, importante colacionar tal entendimento: 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. VÍNCULO RURAL. 

CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL. NÃO DESCARATERIZAÇÃO DO REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO 

RESULTADO DO JULGADO. (...) 5. As contribuições individuais não 

descaracterizam o regime de economia familiar campesino, conforme 

jurisprudência desde TRF1 e do e. STJ. 6. Embargos de declaração 

acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos infringentes. (TRF-1 - EDAC: 

00001460220154019199  0000146-02 .2015 .4 .01 .9199 ,  Re la to r : 

DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, Data de Julgamento: 

04/05/2016, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 16/05/2016 e-DJF1). 

Nesse sentido somente restaria descaracterizada a qualidade de 

segurado especial na hipótese do demandante enquadrar-se como 

produtor rural de médio porte (art. 4, III, “a”, da Lei 8.629/1993). Contudo tal 

hipótese não restou comprovada nos autos, haja vista que conforme 

classificação do INCRA, entende-se por pequena propriedade - o imóvel 

de área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais. Ora, 

considerando-se que o módulo fiscal equivale a 100,00 (cem) hectares, e 

que quatro módulos fiscais, equivale a 400,00 (quatrocentos) hectares, e 

ainda que há obrigatoriedade de manutenção da área de reserva legal de 

no mínimo 50% (cinquenta por cento) desse total, tem-se que a pequena 

propriedade rural equivale a, no máximo, 200,00 (duzentos hectares) de 

área útil. Logo, considerando o teor da matrícula do imóvel coligido aos 

autos sob o id. 19832140 resta evidenciado tratar-se de pequena 

propriedade rural, assim como há verossimilhança nas alegações acerca 

do exercício de atividade campesina em regime de economia familiar. Por 

conseguinte o demandante faz jus ao benefício previdenciário 

Aposentadoria por Idade mediante Trabalho Rural, visto que demonstrou o 

preenchimento dos requisitos legais nos termos do artigo 143 da Lei 

8.213/91. DISPOSITIVO À luz do exposto, RESOLVO o mérito para julgar 

PROCEDENTE o pedido da presente ação, condenando o requerido INSS a 

pagar à autora o benefício previdenciário de Aposentadoria Rural por 

Idade, nos termos dos artigos 48, § 1º da Lei 8.213/91, no valor de um 

salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido desde o protocolo da 

exordial (03/05/2019 – Id. 19832113). Assim, sobre as prestações em 

atraso incidirão juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelos índices oficiais desde o vencimento de cada 

parcela. Por força do item 6.17.1.1 da CNGCJ DECLARO: I) JENI CUSTÓDIO 

LEAL; II) Aposentadoria Rural por Idade; III) Renda mensal de um salário 

mínimo nacional; IV) DIB – devido desde o protocolo da exordial 

(03/05/2019 – Id. 19832113); V) RMI – Um salário mínimo nacional; VI) início 

do pagamento – até 60 (sessenta) dias, a partir da intimação desta 

sentença. Em razão do princípio da sucumbência, com fulcro no artigo 85, 

§3º, inciso I do Novo Código de Processo Civil (NCPC), CONDENO o 

Requerido INSS ao pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 

10 % (dez por cento) do valor das prestações vencidas, como tal 

entendidas todas as parcelas que integrarão o precatório, com execução 

na forma do artigo 535 do CPC, conforme entendimento das Súmulas 111 e 

178 do E. Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social em 

cumprimento desta decisum. Diante do requerimento expresso da parte 

autora, preenchidos os requisitos do artigo 300 do NCPC, tratando-se de 

verba de índole alimentar, DETERMINO que o requerido INSS proceda à 

imediata implantação do benefício previdenciário escopo desta sentença, 

fixando prazo de 60 (sessenta) dias, após sua comunicação por ofício 

(CNGC), pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

revertida em favor da parte autora. Dispensável o reexame necessário, 

nos termos do art. 496, § 3º inciso I do NCPC. INTIME-SE o autor, através 
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de seu patrono e, em seguida, o INSS, na pessoa de seu Procurador 

Federal. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 11 de dezembro de 2019 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003967-71.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR DE LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003967-71.2019.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

de aposentadoria por idade rural proposta por NAIR DE LARA, 

adequadamente qualificado nos autos, em face do INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social, sustentando o preenchimento dos requisitos 

legais e, por isso, requerendo concessão do benefício denominado 

Aposentadoria por Idade em Trabalho Rural, carreando aos autos vasto 

lastro probatório como início de prova material – prova documental, 

conforme documentos coligidos ao PJe, na forma da lei de regência. Sob o 

id. 23741874 a inicial foi recebida, sendo deferida a gratuidade de justiça e 

indeferida a antecipação de tutela pleiteada, bem como se designou data 

para a audiência instrutória. O Requerido foi regularmente citado, 

apresentando contestação sob o id. 24059346. Impugnação à contestação 

apresentada sob o id. 24285094. Na audiência de instrução e julgamento, 

colheu-se prova testemunhal harmônica com a prova documental já 

realizada, sendo que a parte requerida restou ausente de forma 

injustificada. Encerrada a instrução, os autos permaneceram conclusos 

para prolação de sentença. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Trata-se de ação reivindicatória de benefício previdenciário, não 

tendo a parte autora colacionado início de prova material verosímil em 

relação aos fatos expostos nos autos. Desta maneira, deveras, a ação é 

improcedente. Explico. A parte autora, documental e testemunhalmente, 

pretendeu e NÃO conseguiu comprovar de forma harmônica e segura o 

preenchimento dos requisitos legais do artigo 143 e seguintes da Lei 

8.213/1991 – LGPS, principalmente quanto ao exercício de atividade rural 

no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em 

número de meses idêntico à carência daquele (artigo 143, LGPS). Nesse 

ponto destaco que não obstante a requerente ter coligido aos autos 

contrato de locação de imóvel rural (Id. 23720195), bem como declaração 

por si preenchida (id. 23720195), e ainda a CTPS (Id. 23720194), todavia 

não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pela legislação vigente, de 

comprovar o trabalho rurícola pelo período idêntico ao da carência exigida, 

a saber, pelo lapso temporal de 15 (quinze) anos. Em verdade, insta 

salientar que a demandante não aportou aos autos sequer uma nota fiscal 

apta a subsidiar as alegações ventiladas na peça vestibular, conforme se 

depreende dos documentos carreados junto ao Pje, sendo que tais 

documentos são insuficientes para comprovarem a carência legal, de 

modo que a prova material mostrou-se precária. No ponto, em que pese a 

declaração trazida pela parte autora aos autos sob o id. 23720195, a qual 

buscou comprovar a carência legalmente exigida, todavia tal documento 

trata-se de prova produzida pessoalmente pela demandante, eis que a 

referida declaração, na esfera administrativa, substitui a entrevista 

daquele que pleiteia o beneficio previdenciário. Neste contexto, a 

respectiva declaração não pode ser tomada como prova robusta da 

carência mínima, haja vista seu caráter de depoimento pessoal. Por sua 

vez, a doutrina pátria assevera que “prova documental é toda afirmação 

de um fato escrita ou gravada, como um contrato ou uma fotografia”, 

conforme leciona Daniel Amorim Assumpção Neves (2011, p. 407). 

Consabido, o depoimento pessoal não pode ser utilizado como meio de 

prova em favor daquele que o presta, salvo em seu desfavor para 

desconstituir alegação feita por àquele. Outrossim, a prova testemunhal 

não tem condão absoluto, devendo interpretada em consonância com os 

demais elementos probatórios, subsidiada por inicio de prova material. 

Nesse sentido, aduz a jurisprudência pátria: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL 

QUANTO À CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE 

DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO COM BASE UNICAMENTE NA PROVA 

TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

COISA JULGADA FORMAL. HONORÁRIOS. 1. Não se prestam como início 

razoável de prova material os documentos confeccionados em momento 

próprio ao ajuizamento da ação ou ao implemento do requisito etário, 

produzidos tão somente com o intuito de servir como meio de prova em 

ações de índole previdenciárias. 2. No caso em apreço, merece ser 

fragilizada a certidão de casamento (fls. 30) porque além de não constar a 

profissão dos nubentes, houve averbação de separação judicial (fls. 31), 

o valor probatório de declaração emitida pela Justiça Eleitoral (fl. 15); das 

declarações emitidas por terceiros, produzidas com o intuito de comprovar 

o vínculo rural da parte autora (fls. 16/19), por serem equivalentes à prova 

testemunhal reduzida a termo. 3. Uma vez verificada a imprestabilidade da 

prova material, não se pode conceder o benefício com base apenas nas 

provas testemunhais. Precedentes. 4. Coisa julgada secundum eventum 

litis, permitindo o ajuizamento de nova demanda, na hipótese de alteração 

das circunstâncias verificadas. 5. Apelação desprovida. (TRF-1 - AC: 

00461961820174019199  0046196-18 .2017 .4 .01 .9199 ,  Re la to r : 

DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data 

de Julgamento: 18/10/2017, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 

21/02/2018 e-DJF1). Desta maneira, a simples declaração confeccionada 

pela própria parte não pode prestar-se a comprovar o labor rurícola 

exigido pela legislação. Assim, importa colacionar excerto do julgado 

proferido pelo E. TRF-5, no qual aplica-se ao presente caso, mutatis 

mutandis, asseverando que uma declaração prestada pela Justiça 

Eleitoral, preenchida pela própria parte, não poderia servir como meio de 

prova. Veja-se: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADORA RURAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. ATIVIDADE 

RURAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CARÊNCIA NECESSÁRIA À CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO NÃO SATISFEITA. (...) 2. Qualificações profissionais 

constantes em alguns documentos emitidos não podem ser tidas como 

prova incontestável daquela condição. Em geral, são informações 

registradas por mera declaração do interessado. Daí por que não se pode 

ter como absoluta a prova da manutenção da profissão constante de 

registros históricos, ou de declarações pessoais (alistamento eleitoral, 

ficha de ensino de filhos, saúde, declarações particulares, certidão de 

casamento, etc.), mormente quando dissociadas de outros elementos que 

venham a corroborar a condição profissional alegada. Apelação 

improvida. (TRF-5 - AC: 13393720134059999, Relator: Desembargador 

Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, Data de Julgamento: 08/08/2013, 

Terceira Turma, Data de Publicação: 19/08/2013). Por tais razões o pleito 

não merece ser provido. DISPOSITIVO À luz do exposto, com fulcro no 

artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil (NCPC), RESOLVO o 

mérito para julgar IMPROCEDENTE o pedido da presente ação, condenando 

o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos 

termos do §2º, do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade restará suspensa pelo 

período e condições estabelecidos pelo §3º, do art. 98, do CPC. INTIME-SE 

a parte autora, através de seu patrono e, em seguida, o INSS, na pessoa 

de seu Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

o INSS. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 26 de novembro de 2019 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003476-64.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE TEREZINHA BARROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003476-64.2019.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

de aposentadoria por idade rural proposta por Claudete Terezinha 

Barroso, adequadamente qualificada nos autos, em face do INSS – 
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Instituto Nacional do Seguro Social, sustentando o preenchimento dos 

requisitos legais e, por isso, requerendo concessão do benefício 

denominado Aposentadoria por Idade em Trabalho Rural, carreando aos 

autos vasto lastro probatório como início de prova material – prova 

documental, conforme documentos coligidos ao PJe, na forma da lei de 

regência. Sob o id. 22424026 a inicial foi recebida, sendo deferida a 

gratuidade de justiça e indeferida a antecipação de tutela pleiteada, bem 

como se designou data para a audiência instrutória. O Requerido foi 

regularmente citado, apresentando contestação sob o id. 22530026. 

Impugnação à contestação apresentada sob o id. 24478190. Na audiência 

de instrução e julgamento, colheu-se prova testemunhal harmônica com a 

prova documental já realizada, sendo que a parte requerida restou 

ausente de forma injustificada. Encerrada a instrução, os autos 

permaneceram conclusos para prolação de sentença. É o relato do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação reivindicatória de 

benefício previdenciário, tendo o autor colacionado robusta prova material 

e produzido prova testemunhal idônea e harmônica com a sua pretensão 

vestibular, deveras, a ação é procedente. Explico. A parte autora, 

documental e testemunhalmente, pretendeu e conseguiu comprovar de 

forma harmônica e segura o preenchimento dos requisitos legais do artigo 

143 e seguintes da Lei 8.213/1991 – LGPS, restando incontroverso nos 

autos sua qualidade de segurado (artigo 11 e seguintes, LGPS), sua idade 

mínima (artigo 48, §1º, LGPS) e, também, o exercício de atividade rural no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à carência daquele (artigo 143, LGPS). O fato do autor 

não trazer para os autos todos os documentos relacionados no artigo 106 

da Lei 8.213/91 não constitui óbice à concessão do benefício pretendido, 

pois, nos dias de hoje, até mesmo os trabalhadores do meio urbano são 

compelidos, pela necessidade econômica e pelo desemprego, ao exercício 

de atividades informais, sem registro em carteira ou qualquer outra 

formalidade. Outrossim, as provas carreadas aos autos são robustas e 

contundentes, bem como evidenciam o direito do autor, como se 

depreende das notas fiscais juntadas, bem como do contrato de 

arrendamento de imóvel rural que corroboram com as alegações da 

demandante acerca de sei labor rurícola há mais de 15 (quinze) anos. 

Portanto, resta evidenciada a comprovação da carência mínima exigida 

pela legislação previdenciária. Ademais, as cortes superiores tem firmado 

entendimento de que é plenamente aceitável, como início de prova 

documental, as notas fiscais apresentadas em nome do cônjuge, a 

semelhança do caso em voga. Veja-se: EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. ATIVIDADE RURAL. REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR. REQUISITOS LEGAIS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

COMPLEMENTAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. INSUFICIÊNCIA. 

ATIVIDADE URBANA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. APOSENTADORIA POR 

IDADE HÍBRIDA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 48, § 3º, DA LEI Nº 

8.213/1991. REAFIRMAÇÃO DA DER. 1. Para fins de comprovação do 

exercício da atividade rural, não se exige prova robusta, sendo 

necessário, todavia, que o segurado especial apresente início de prova 

material (artigo 106 da Lei nº 8.213/91), corroborado por prova 

testemunhal idônea, a teor do artigo 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, sendo 

admitidos, inclusive, documentos em nome de terceiros do mesmo grupo 

familiar, nos termos da disposição contida no enunciado nº 73 da Súmula 

do TRF da 4ª Região. No caso em tela o direito da autora esta amparada no 

art. 11, inciso VII da Lei 8.213/91, dado seu exercício de atividade rural em 

regime de economia familiar, outorgando-lhe a qualidade de segurada 

especial. (...) (TRF4, AC 5032290-14.2017.4.04.9999, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DO PR, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos 

autos em 21/08/2018). Corroborando com o exposto alhures, observe-se: 

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 

REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO POR PROVA 

TESTEMUNHAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. 

PRECEDENTE DO STF E STJ. 1. O trabalhador rural que preencher os 

requisitos previstos nos artigos 11, VII, 48, § 1º, e 142, da Lei nº 8.213/91, 

faz jus à concessão do benefício da aposentadoria rural por idade. 2. 

Caso em que comprovados o implemento da idade mínima (sessenta anos 

para o homem e de cinquenta e cinco anos para a mulher) e o exercício de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao 

número de meses correspondentes à carência exigida para o benefício. 3. 

Considera-se demonstrado o exercício de atividade rural havendo início de 

prova material complementada por prova testemunhal idônea, sendo 

dispensável o recolhimento de contribuições para fins de concessão do 

benefício. 4. Critérios de correção monetária e juros de mora consoante 

precedente do STF no RE nº 870.947, DJE de 20-11-2017 e do STJ no 

REsp nº  1 .492.221/PR,  DJe de  20-3-2018.  (TRF4 

5021149-95.2017.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, 

Relator MARCOS JOSEGREI DA SILVA, juntado aos autos em 25/04/2019). 

Noutro giro, em que pese as contribuições urbanas efetuadas pela parte 

autora (conforme se depreende do CNIS carreado aos autos), todavia tais 

contribuições per si não constituem-se elemento desqualificador da 

qualidade de segurado especial, eis que conforme dispõe o artigo 15 da 

Lei de Regência faz-se necessário, na interpretação mais restritiva da 

referida norma, interstício temporal de contribuição urbana superior a 12 

(doze) meses. No caso em comento observa-se que as vinculação urbana 

da autora (junto ao Município de Carlinda) perfaz cerca de 08 

contribuições mensais (id. 22530027 – Pág. 5), enquadrando-se, portanto, 

dentro do período de graça concedido pela legislação, razão pela qual a 

demandante manteve seu status de segurada especial. No ponto, mutatis 

mutandi, é importante colacionar o entendimento expendido pelas cortes 

superiores: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 

RURAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. VÍNCULO 

RURAL. CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL. NÃO DESCARATERIZAÇÃO DO 

REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM 

ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO. (...) 5. As contribuições 

individuais não descaracterizam o regime de economia familiar campesino, 

conforme jurisprudência desde TRF1 e do e. STJ. 6. Embargos de 

declaração acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos infringentes. 

(TRF-1 - EDAC: 00001460220154019199 0000146-02.2015.4.01.9199, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, Data de 

Julgamento: 04/05/2016, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

16/05/2016 e-DJF1). Por conseguinte o demandante faz jus ao benefício 

previdenciário Aposentadoria por Idade mediante Trabalho Rural, visto que 

demonstrou o preenchimento dos requisitos legais nos termos do artigo 

143 da Lei 8.213/91. DISPOSITIVO À luz do exposto, RESOLVO o mérito 

para julgar PROCEDENTE o pedido da presente ação, condenando o 

requerido INSS a pagar à autora o benefício previdenciário de 

Aposentadoria Rural por Idade, nos termos dos artigos 48, § 1º da Lei 

8.213/91, no valor de um salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, 

devido desde o protocolo da exordial (07/08/2019 – Id. 22413198 - Pág. 1). 

Assim, sobre as prestações em atraso incidirão juros de mora de 0,5% ao 

mês a partir da citação e correção monetária pelos índices oficiais desde o 

vencimento de cada parcela. Por força do item 6.17.1.1 da CNGCJ 

DECLARO: I) Claudete Terezinha Barroso; II) Aposentadoria Rural por 

Idade; III) Renda mensal de um salário mínimo nacional; IV) DIB – devido 

desde o protocolo da exordial (07/08/2019 – Id. 22413198 - Pág. 1); V) RMI 

– Um salário mínimo nacional; VI) início do pagamento – até 60 (sessenta) 

dias, a partir da intimação desta sentença. Em razão do princípio da 

sucumbência, com fulcro no artigo 85, §3º, inciso I do Novo Código de 

Processo Civil (NCPC), CONDENO o Requerido INSS ao pagamento dos 

honorários advocatícios ora fixados em 10 % (dez por cento) do valor das 

prestações vencidas, como tal entendidas todas as parcelas que 

integrarão o precatório, com execução na forma do artigo 535 do NCPC, 

conforme entendimento das Súmulas 111 e 178 do E. Superior Tribunal de 

Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão 

pagas administrativamente com a implantação do benefício no sistema 

geral de previdência social em cumprimento desta decisum. Diante do 

requerimento expresso da parte autora, preenchidos os requisitos do 

artigo 300 do NCPC, tratando-se de verba de índole alimentar, DETERMINO 

que o requerido INSS proceda à imediata implantação do benefício 

previdenciário escopo desta sentença, fixando prazo de 60 (sessenta) 

dias, após sua comunicação por ofício (CNGC), pena de multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) revertida em favor da parte autora. 

Dispensável o reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º inciso I 

do NCPC. INTIME-SE o autor, através de seu patrono e, em seguida, o 

INSS, na pessoa de seu Procurador Federal. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 21 de 

novembro de 2019 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003547-66.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

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

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003547-66.2019.8.11.0007 Vistos. MARIA 

APARECIDA DOS SANTOS, adequadamente qualificada nos autos, propôs 

esta ação de aposentadoria híbrida em face do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, sustentando o preenchimento dos requisitos legais e, por 

isso, requerendo concessão do benefício denominado Aposentadoria por 

Idade Híbrida, carreando aos autos início de prova material – prova 

documental junto ao sistema Pje, na forma da lei de regência. Recebida a 

inicial, deferiu-se a gratuidade da justiça (Id. 22555304), bem como 

designou-se a audiência instrutória. O Requerido foi regularmente citado, 

apresentando contestação (Id. 22720577), juntamente com a 

apresentação do CNIS (Id. 22720578). Impugnação à contestação (Id. 

24298614). Na audiência de instrução e julgamento, colheu-se prova 

testemunhal, sendo que a parte requerida restou ausente de forma 

injustificada. Foram ouvidas a autora e suas testemunhas. Após, os autos 

permaneceram conclusos para sentença. É o relato do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação reivindicatória de benefício 

previdenciário, NÃO tendo a autora colacionado robusta prova material e 

produzido prova testemunhal idônea e harmônica com a sua pretensão 

vestibular, deveras, a ação é procedente. Pois bem. Consoante exigência 

expressa do artigo 39, inciso I e artigo 143 c/c artigo 142, todos da Lei n. 

8.213/91, a carência mínima atinente ao caso em voga perfaz as 180 

(cento e oitenta) contribuições mensais, ainda que de forma descontínua. 

Ainda, na modalidade de aposentadoria pleiteada, há possibilidade de 

computarem-se os períodos de contribuição urbana à contribuição rural. 

Saliente-se também que jurisprudência hodierna não mais exige que o 

demandante exerça atividade campestre ao tempo do requerimento 

administrativo. Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência pátria: 

PREVIDENCIÁRIO. PRAZO RECURSAL EM DOBRO. NULIDADE 

PROCESSUAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO INSS. 

APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 48, § 

3º, DA LEI Nº 8.213/1991. ATIVIDADE URBANA E ATIVIDADE RURAL. 

PROVA. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO 

RURAL. DESNECESSIDADE. (...) 3. Ao § 3º do artigo 48 da LB (Lei de 

benefícios) não pode ser emprestada interpretação restritiva. Tratando-se 

de trabalhador rural que migrou para a área urbana, o fato de não estar 

desempenhando atividade rural por ocasião do requerimento administrativo 

não pode servir de obstáculo à concessão do benefício. 4. O tempo de 

serviço rural pode ser computado para fins da carência necessária à 

obtenção da aposentadoria por idade híbrida, ainda que não tenha sido 

efetivado o recolhimento das contribuições. 5. Para a comprovação do 

tempo de atividade rural é preciso existir início de prova material, não 

sendo admitida, em regra, prova exclusivamente testemunhal. 6. 

Comprovados o preenchimento do requisito etário e o exercício de 

atividades laborais urbanas e rurais no período exigido de carência, a 

parte autora faz jus à concessão do benefício. PROCESSO: REsp 

1.788.404-PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, por 

unanimidade, julgado em 14/08/2019, DJe 04/09/2019 (Tema 1007). (grifei). 

Assim, há permissão legal de cômputo das contribuições rurais e urbanas 

por força da lei 11.718 de 2008, cujo intuito é tutelar os direitos dos 

trabalhadores rurais que migraram para a cidade e não possuem período 

de carência suficiente para a aposentadoria rural. Contudo, é pacífico na 

jurisprudência a necessidade de comprovação do período de atividade 

rural, ainda que por meio de notas e documentos, para fins de carência. 

Outrossim, os vínculos urbanos constantes no CNIS da autora (Id. 

22720578), ainda que esporádicos, por si só não satisfazem a carência 

mínima para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição 

urbana, eis que inferiores a 7 (sete) anos de contribuição. Nesse contexto 

restaria a demandante produzir provas materiais e testemunhais acerca 

de seu labor campestre, por lapso temporal de aproximadamente 8 (oito) 

anos, a fim de preencher a carência mínima estatuída na legislação 

vigente. Contudo, as provas documentais carreadas aos autos não 

evidenciam de modo coeso as alegações autorais acerca o labor rurícola, 

vez que os documentos carreados aos autos, além de serem divergentes 

dos requisitados pelo art. 106, da Lei de Regência, ainda, não são 

suficientes para demonstrar a atividade rural no período anterior ao 

requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

benefício. Veja-se: REsp 1354908 / SP RECURSO ESPECIAL 

2012/0247219-3 Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) 

Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO Data do Julgamento 09/09/2015 

Data da Publicação/Fonte DJe 10/02/2016 Ementa PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO 

DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO 

REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 143 DA 

LEI 8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS DE FORMA 

CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Tese delimitada em 

sede de representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil. (grifei). Assim, a autor, documental e testemunhalmente, 

pretendeu, mas não obteve êxito em comprovar de forma harmônica e 

segura o preenchimento dos requisitos legais do artigo 143 e seguintes da 

Lei 8.213/1991 – LGPS, restando obscuro o exercício de atividade rural no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à carência daquele (artigo 143, LGPS). No caso em tela 

embora o direito da autora encontre subsídio legal, bem como esta ostente 

qualidade de segurada, entrementes o direito da autora padece pela 

ausência de comprovação da carência legal. Por conseguinte a 

demandante NÃO faz jus ao benefício previdenciário de Aposentadoria 

por Idade mediante Trabalho Híbrido, visto que não demonstrou o 

preenchimento dos requisitos legais nos termos do artigo 143 da Lei 

8.213/91. DISPOSITIVO À luz do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil (NCPC), RESOLVO o mérito para julgar 

IMPROCEDENTE o pedido da presente ação, condenando a Requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe 

de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do §2º, do art. 85, 

do CPC, cuja exigibilidade restará suspensa pelo período e condições 

estabelecidos pelo §3º, do art. 98, do CPC. INTIME-SE a parte autora, 

através de seu patrono e, em seguida, o INSS, na pessoa de seu 

Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

o INSS. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 21 de novembro de 2019 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001556-55.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001556-55.2019.8.11.0007 Vistos. NELSON 

FERNANDES DA SILVA propôs a presente ação previdenciária em face do 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo o preenchimento dos 

requisitos legais para o estabelecimento do benefício de auxílio-doença. 

Com a inicial, vieram os documentos coligidos junto ao sistema PJe. 

Recebida a inicial, concedeu-se a Gratuidade de Justiça, constatando-se 

necessária, para fins de antecipação de tutela, a realização de perícia 

médica, com a posterior citação da Autarquia ré. Consoante o laudo 

pericial sob o Id. 25866908, a parte Requerente apresentou exames para 

comprovação das alegadas incapacidades, razão pela qual o Sr. Perito 

concluiu pela comprovação da incapacidade parcial e temporária de 
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caráter consolidada, contudo, sendo passível de reabilitação através da 

realização de procedimento cirúrgico e fisioterapia. Citada, a Autarquia 

Requerida apresentou contestação sob o Id. 25941151. Impugnação à 

contestação sob o Id. 26277937. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Por inexistir matéria 

preliminar pendente de apreciação, passo a análise do mérito. Trata-se de 

ação que visa à concessão estabelecimento de auxílio-doença face ter o 

Autor sido acometido por sequelas de um acidente de trânsito em que teve 

fratura do osso Tíbia da perna direita e lesões em joelho direito, restando 

incapacitada para o exercício de suas funções habituais na qualidade de 

soldador, conforme constante nos autos. Assim, a ação é procedente. 

Explico. Dispõem o art. 25, “caput” e inciso Ida Lei nº 8.213/91: “Art. 25. A 

concessão de prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o 

disposto no art. 26: I – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 

(doze) contribuições mensais; II – (...); III – (...). Pois bem, da conjugação 

da citada norma dessume-se a exigência dos seguintes requisitos legais: 

a) qualidade de segurado; b) período de carência; c) incapacidade 

temporária do segurado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e d) que a doença ou 

lesão invocada como causa para o benefício não seja preexistente à 

filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, salvo quando 

a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento 

dessa doença ou lesão. In casu, submetida à parte Requerente à perícia 

médica, atestou o expert do Juízo a existência de incapacidade parcial e 

temporária para as funções laborais que àquela exercia, bem como para 

quaisquer atividades que demandem “esforço do joelho direito que se 

encontra instável”. Segundo constou no laudo pericial acostado aos autos, 

com efeito, fora diagnosticada a ocorrência de lesão ligamentar do joelho 

direito, sendo que a incapacidade é “temporária”. Outrossim, não há que 

se falar em ausência da carência legalmente exigida, eis que ao tempo da 

ocorrência do fato que culminou na incapacidade da parte autora, esta era 

devidamente filiada ao Regime Geral da Previdência Social, sendo que tal 

fato resta devidamente demonstrado no extrato CNIS coligido aos autos 

que demonstra o vínculo empregatício do autor por lapso temporal 

bastante superior ao exigido pela legislação. Nesse sentido, a 

manifestação da autarquia previdenciária mostra-se genérica quanto à 

alegada ausência de carência, haja vista que a concessão do benefício na 

via administrativa contribui para evidenciar a carência legal, assim como o 

indeferimento administrativo fundamentou-se na suposta ausência de 

incapacidade e não de carência. No manusear dos autos resta cabalmente 

esclarecido o preenchimento de todos os requisitos autorizadores da 

concessão do benefício pleiteado, razão pela qual não resta outra sorte 

que não seja o deferimento do benefício. Assim, em razão do diagnóstico, 

ante a inaptidão temporária para qualquer espécie de trabalho, a 

temporariedade de sua incapacidade, entendo que a procedência do 

pedido de concessão de auxílio-doença é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PROCEDENTE, com resolução de mérito para DEFERIR à parte 

Autora o benefício do auxílio-doença, pelo período de 01 (um) ano, devido 

desde a cessação do benefício, em sede administrativa (28.03.2019 – Id. 

19333816 – Pág. 1). Dessa forma, DETERMINO seja a Autora submetida a 

programa de reabilitação profissional, junto ao INSS, sob pena de 

cessação do benefício ora concedido, bem como se submeta a tratamento 

médico, fisioterapêutico e cirúrgico indicados no laudo pericial. Concedo a 

autora, a antecipação dos efeitos da tutela, devendo o INSS implantar o 

benefício previdenciário no prazo de 60 (sessenta) dias, contados de sua 

ciência desta sentença; Inadmissível a condenação da parte requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme 

prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. Condeno a requerida 

unicamente aos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor 

das parcelas vencidas. Sobre a condenação, deverão incidir juros 

moratórios aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do 

art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção 

monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 

5º da Lei 11.960/09 (ADIs nº 4357/DF e 4.425), deverá ser calculada com 

base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. 

INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

Requisitem-se o pagamento dos honorários periciais junto ao sistema 

AJG-JF. Nos termos do art. 1.288 da CNGC, estes são os dados da 

implantação do benefício: nome do Segurado: NELSON FERNANDES DA 

SILVA; beneficio concedido: Auxílio-doença; renda mensal: 100% (cem 

por cento) do salário de contribuição; data do inicio devido desde a 

cessação do benefício, em sede administrativa (28.03.2019 – Id. 19333816 

– Pág. 1); prazo para autarquia cumprir a sentença: 60 (sessenta) dias 

para o seu cumprimento. Certificado o trânsito em julgado, caso não seja 

requerido o cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, ao 

arquivo com as anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 22 de novembro de 2019 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002527-40.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DOS SANTOS PORTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002527-40.2019.8.11.0007 Vistos. JOSIANE DOS 

SANTOS PORTO propôs a presente ação previdenciária contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A autora alega ser portadora de deficiência física 

e que não possui meios de prover a própria manutenção ou de tê-la 

provida por seus familiares. Requer a autora que seja o requerido 

condenado ao pagamento do benefício pleiteado a partir do requerimento 

administrativo. Aportou aos autos os documentos junto ao PJe. Estudo 

Social acostado aos autos sob o id. 21638237. O laudo pericial foi 

aportado junto ao id. 22876918. O requerido ofertou contestação sob o id. 

22953967. A autora impugnou a contestação conforme consta sob o id. 

26206767. Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Trata-se de ação proposta com o objetivo de receber 

o benefício de amparo assistencial à autora que sustenta sua 

incapacidade laborativa e miserabilidade, nos termos da Lei nº 8.742/93. 

Entendo que o pedido é procedente, senão vejamos. O benefício de 

amparo assistencial foi instituído pela Constituição Federal, em seu artigo 

203, e regulamentado pela Lei nº 8.742/93, com o intuito de beneficiar 

idosos e deficientes incapazes de sobreviver sem a ação estatal, 

independentemente de contribuição para a Seguridade Social. Para fazer 

jus ao benefício, a requerente deve comprovar ser portadora de 

deficiência que a incapacite para a vida independente e para o trabalho, 

bem como demonstrar a hipossuficiência financeira não apenas sua, mas 

também do núcleo familiar (art. 203 da CF/88 e art. 20 da Lei 8.742/93). In 

casu, foi demonstrado o preenchimento do primeiro requisito, consoante 

prova pericial produzida em Juízo (laudo pericial encartado sob id. 

22876918), que atesta que a autora é portadora de impedimento de longo 

prazo de natureza mental e/ou sensorial, isto é, incapacidade de natureza 

psíquica. Com efeito, está provado que a autora é incapaz de exercer sua 

ocupação ou qualquer outra que “requeiram o relacionamento 

interpessoal” e, portanto, não tem condição psiquiátrica de trabalhar para 

prover seu sustento e de sua família. Urge registrar que, não obstante a 

perícia médica ter indicado que, apesar da incapacidade laborativa, a 

autora é capaz de gerir a própria vida e independe do auxílio de terceira 

pessoa, consoante jurisprudência hodierna, a incapacidade prevista na 

Lei nº 8.742/93, que rege o amparo ao deficiente, deve ser entendida não 

como falta de condições para as atividades mínimas do dia a dia, mas 

como a ausência de meios de subsistência decorrente da incapacidade 

para o trabalho. Neste sentido: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LEI Nº 8.742, DE 1993 (LOAS). REQUISITOS 

LEGAIS. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA 

IMPOSSIBILIDADE DE PROVER A SUA PRÓPRIA MANUTENÇÃO OU TÊ-LA 

PROVIDA POR SUA FAMÍLIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONDIÇÃO DE 

MISERABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. MULTA. EXCLUSÃO. 

1. A Renda Mensal Vitalícia será devida ao idoso, maior de 65 (sessenta e 

cinco) anos de idade ou ao inválido que não exercer atividade 

remunerada, não for mantido por pessoa de quem dependa 

obrigatoriamente e não tiver outro meio de prover o próprio sustento, na 

forma do art. 20 da Lei 8.742/93. 2. Restou comprovada a situação de 

vulnerabilidade social da autora, que percebe renda familiar per capita 

inferior a ¼ do salário-mínimo, previsto na Lei 8.742/93. 3. No tocante à 

incapacidade, conclui o perito médico que em razão da moléstia da autora, 

seqüela de poliomielite, ela está incapacitada para o trabalho rural de 
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forma total e permanente (fls. 90/91) 4. A incapacidade para a vida 

independente deve ser entendida não como falta de condições para as 

atividades mínimas do dia a dia, mas como a ausência de meios de 

subsistência, visto sob um aspecto econômico, refletindo na possibilidade 

de acesso a uma fonte de renda. 5. A correção monetária incide sobre o 

débito previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, conforme 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 

Federal. 6. Cedendo à orientação desta c. Turma, os juros moratórios são 

devidos no percentual de 1% a.m. até a edição da Lei nº. 11.960/2009, 

quando então serão devidos no percentual de 0,5% a.m. conforme são 

aplicados nas cadernetas de poupança. Contam-se da citação, para as 

parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e do respectivo 

vencimento, para as que lhe são posteriores. 7. A Jurisprudência 

majoritária desta Corte é contrária à aplicação de multa diária contra a 

Fazenda Pública, a não ser que comprovada a recalcitrância do ente 

público no cumprimento de decisão judicial. Hipótese não configurada. 8. 

Remessa oficial parcialmente provida, nos termos dos itens 5 a 7. “ (TRF1, 

SEGUNDA TURMA , REO 0043155-87.2010.4.01.9199/MT; REMESSA EX 

OFFICIO, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI , 

e-DJF1 p.477 de 20/10/2011) Da mesma forma, restou comprovado no 

feito o preenchimento do segundo requisito legal, qual seja, a 

hipossuficiência financeira exigida para a concessão do benefício 

assistencial, consoante relatório de estudo social juntado sob o id. 

21638237. Vale salientar que autora encontra-se desempregada em razão 

de sua incapacidade, sendo evidente a carência financeira da autora e de 

sua família. Apesar do Supremo Tribunal Federal ter declarado a 

constitucionalidade da exigência da renda mínima per capita de ¼ (um 

quarto) do salário mínimo (ADIn 1232/DF) para o deficiente fazer jus ao 

amparo assistencial, certamente este montante de um quarto serve 

apenas como um parâmetro para a aferição da miserabilidade, devendo 

ser analisado casuisticamente para aferir a real situação financeira da 

família do deficiente, conforme jurisprudência pátria. Neste sentido, trago o 

seguinte julgado do E. TRF da Primeira Região: “CONSTITUCIONAL. 

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA CONTINUADA. INC. V DO 

ART. 203 DA CF/88. LEI 8.742/93. PRELIMINAR DE NULIDADE DA 

SENTENÇA REJEITADA. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO E PARA A 

VIDA INDEPENDENTE. EXIGÊNCIA DE RENDA PER CAPITA INFERIOR A ¼ 

(UM QUARTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. AVALIAÇÃO DA PROVA DE 

MISERABILIDADE. TERMO A QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O autor expressamente fundamentou 

seu pedido inicial no art. 203 da Constituição, c/c o art. 20 da Lei 8.742/93, 

requerendo a concessão de benefício de prestação continuada no valor 

de um salário mínimo mensal desde a propositura da ação. Preliminar de 

nulidade da sentença rejeitada. 2. Presentes os pressupostos legais para 

a concessão do benefício de prestação continuada denominado amparo 

social ao deficiente (art. 203 da CF/88 e art. 2º, V, Lei 8.742/93), pois 

comprovado que o requerente é portador de deficiência e que não possui 

meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 

3. Não obstante ter o Supremo Tribunal Federal declarado a 

constitucionalidade da exigência da renda mínima per capita de ¼ do 

salário mínimo (ADIn 1232/DF), deve ela ser considerada como um 

parâmetro para a aferição da necessidade, não impedindo que outros 

fatores sejam utilizados para comprovar a carência de condições de 

sobrevivência digna, como tem reiteradamente decidido o 

Eg.STJ.Precedentes.(grifei) 4. Na ausência de requerimento administrativo 

e em se tratando de doença incapacitante pré-existente, o benefício é 

devido a partir da citação. Precedentes. 5. Na atualização monetária 

devem ser observados os índices decorrentes da aplicação da Lei 

6.899/81, como enunciados no Manual de Orientação de Procedimentos 

para Cálculos na Justiça Federal, incidindo desde o momento em que cada 

prestação se tornou devida. 6. A verba honorária deve ser mantida em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando que 

incide somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da 

sentença (§ 3º do art. 20 do CPC e Súmula 111/STJ). 7. Apelação do INSS 

desprovida e remessa oficial parcialmente provida. (AC 

2004.01.99.051709-7/MG; APELAÇÃO CIVEL, DESEMBARGADORA 

FEDERAL NEUZA MARIA ALVES DA SILVA , SEGUNDA TURMA – Pub. 

09/10/2006- DJ p.79) Ante o preenchimento dos requisitos legais para a 

concessão do benefício de amparo assistencial, a procedência do pedido 

é medida que se impõe, devendo o requerido ser condenado ao 

pagamento do benefício na quantia mensal que corresponde a 01 (um) 

salário mínimo vigente, conforme preceitua o artigos 2º e 20, ambos da Lei 

nº 8.742/93, desde a data da citação. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de condenar o 

requerido Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento do benefício 

de amparo assistencial ao deficiente à autora Josiane dos Santos Porto, 

no valor de 01 (um) salário mínimo por mês, devido desde o indeferimento 

do pedido administrativo (16/05/2019 – id. 22953968 - Pág. 3) e, em 

consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I do Código de Processo Civil. Por estarem presentes os 

requisitos da prova inequívoca da verossimilhança da alegação, conforme 

demonstrado, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, eis que se trata de verba de caráter alimentício devida a 

deficiente, urgente por natureza, notadamente porque o benefício é 

necessário até mesmo para a sobrevivência da autora, defiro, ainda, o 

pedido de tutela antecipada, para o fim de determinar a implantação do 

benefício no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de pagamento de 

multa diária correspondente a R$. 500,00 (quinhentos reais), a ser 

revertida em prol da parte autora. Oficie-se ao requerido, requisitando-se 

a implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias, com as 

correspondentes advertências decorrentes da inércia. As prestações em 

atraso serão pagas de uma só vez, acrescidas dos juros moratórios de 

1% ao mês até a edição da Lei nº. 11.960/2009, quando então serão 

devidos no percentual de 0,5% a.m., conforme são aplicados nas 

cadernetas de poupança, de acordo com a orientação jurisprudencial do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região e do Superior Tribunal de Justiça, 

bem como corrigidas monetariamente a partir do vencimento de cada 

prestação, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal. Em razão do princípio da sucumbência, com 

fulcro no artigo 85, §3º, inciso I do Novo Código de Processo Civil (NCPC), 

CONDENO o Requerido INSS ao pagamento dos honorários advocatícios 

ora fixados em 10 % (dez por cento) do valor das prestações vencidas, 

como tal entendidas todas as parcelas que integrarão o precatório, com 

execução na forma do artigo 535 do NCPC, conforme entendimento das 

Súmulas 111 e 178 do e. Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social em cumprimento desta decisum. Deixo de condenar o 

requerido no pagamento das custas processuais, visto que isento. 

Dispensável o reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º inciso I 

do NCPC. INTIME-SE a parte autora, através de seu patrono e, em seguida, 

o INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os autos via 

postal, nos termos do Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o INSS. Requisitem-se os honorários periciais. 

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas as deliberações pendentes, 

ao arquivo. Cumpra-se. Nos termos da Seção 17, itens 6.17.1., 

6.17.1.1.6.17.1.6. e 6.17.1.7. da CNGC, estes são os dados para 

implantação do benefício: 1-nome do Segurado: JOSIANE DOS SANTOS 

PORTO; 2- beneficio concedido: Amparo assistencial ao deficiente: 3- 

Valor do benefício: 01 (um) salário mínimo; 4- data do inicio do benefício: 

devido desde o indeferimento do pedido administrativo (16/05/2019 – id. 

22953968 - Pág. 3); 5- prazo para autarquia cumprir a sentença: 30 (trinta) 

dias. Alta Floresta, MT, 22 de novembro de 2019 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003613-46.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DORVINA LUZIA DE SOUSA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003613-46.2019.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Ação de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública do Município de 

Alta Floresta em desfavor de Dorvina Luzia de Souza Alves. Sob o id. 

26343746 a exequente requereu a extinção do feito, eis que houve o 

pagamento das CDA`s que ensejaram a presente demanda, bem como o 

levantamento dos valores depositados nos autos. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Pois bem. Considerando que a parte Executada liquidou o saldo 

devedor, o processo será julgado com resolução de mérito. Isto Posto, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO A 
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PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Outrossim, PROCEDA a Secretaria de Vara com as medidas necessárias 

para a vinculação dos valores depositados nos autos para a conta judicial 

referente a este feito. Após, EXPEÇA-SE alvará em favor da procuradora 

da exequente, atentando-se aos dados bancários indicados sob o id. 

26343746. Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS 

NECESSÁRIAS EM EVENTUAIS GRAVAMES, AS EXPENSAS DA PARTE 

EXECUTADA. Após, REMETAM-SE os autos AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Às diligências. Cumpra-se. INTIMEM-SE. Alta 

Floresta, MT, 22 de novembro de 2019 JANAINA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000118-91.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE PALMEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO(A))

ROLFF MILANI DE CARVALHO OAB - SP84441 (ADVOGADO(A))

LUCIANA PEDROSO MARINHO OAB - SP258199 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000118-91.2019.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Ação de Usucapião de imóvel urbano movida por IVONETE PALMEIRA DA 

SILVA em face de COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA 

CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, ambos qualificados nos autos. Alega que é 

legítima possuidora do imóvel urbano com área de 500,00 m² (quinhentos 

metros quadrados), identificado pelo lote urbano n.º15, quadra R-18, 

Loteamento Embrião Urbano Carlinda, município de Carlinda/MT, objeto da 

matrícula n.º 1.403, Livro 2-G, registrado no primeiro serviço notarial e 

registral da Comarca de Alta Floresta/MT. Afirma que, desde o ano de 

1987, a posse do imóvel em questão tem sido transferida sem a devida 

regularização, apenas por meio de contratos de venda e compra, sendo o 

Sr. Jorge Yassuhiro Hirosue, o primeiro comprador do lote. Assevera 

ainda, que exerce a posse do imóvel urbano em questão de forma 

ininterrupta (contínua) e sem oposição (mansa e pacífica), onde 

estabeleceu sua moradia habitual, há 10 (dez) anos, ressaltando que 

detém a cadeia possessória do lote há mais de 20 (vinte) anos, pelo que 

faz jus à aquisição da propriedade por meio da usucapião. Com a inicial 

carreou o autor documentos junto ao Sistema PJE. Recebida a inicial, 

deferiu-se a Gratuidade de Justiça à autora (ID 19469623). Manifestações 

do Município de Carlinda/MT, Estado de Mato Grosso e da União, 

apontando o desinteresse na causa, respectivamente (ID 21502778, 

22433425, e 22062382). Citada a requerida, esta ofertou Contestação (ID 

21376496). Declarou a ausência de oposição ao reconhecimento da 

posse da Autora sobre o imóvel, eis que, desde o ano de 1987, o imóvel 

foi alienado a Jorge Yassuhiro Hirosue, o qual o quitou integralmente, em 

ainda, que o imóvel objeto da presente ação não está arrecadado junto ao 

Juízo da Liquidação, requerendo a concessão da Gratuidade de Justiça. 

Sob o ID 21861637, certidão constando a citação dos confinantes 

Claudineia Silva dos Santos, Maria Sueli de Souza, Leonice Jesus Santana 

da Silva e Leonildo Jorge Ferreira e ainda, constatação de que a 

requerente reside no imóvel objeto da ação. Certidão sob o ID 22793597, 

constando que a contestação ID 21376496 foi apresentada 

tempestivamente, bem como, que decorreu o prazo sem que os 

confinantes manifestassem no feito, e ainda, que decorreu o prazo 

exposto no edital, sem manifestação de terceiros/interessados. 

Saneamento do feito sob o ID 24284325 designou audiência de instrução e 

deferiu a gratuidade da justiça à parte demandada. Sob o ID 26192917, 

termo de audiência de instrução, constando a coleta de depoimento 

pessoal da parte autora, bem como, oitiva das testemunhas por ela 

indicadas. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Verifica-se 

que a requerente, por si e por seus antecessores, exerce a posse do 

imóvel desde o ano de 1987, quando houve sua aquisição originária, 

através de Jorge Yassuhiro Hirosue. Dessa feita, invoca a autora em seu 

favor, o instituto da Usucapião Extraordinária capaz de consolidar a 

propriedade. Trata-se de espécie regulada pelo artigo 1.238 do Código 

Civil, que preceitua in verbis: “Aquele que, por quinze anos, sem 

interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a 

propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao 

juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o 

registro no Cartório de Registro de Imóveis”. Registre-se que o prazo 

estabelecido no artigo em comento é reduzido para 10 (dez) anos se o 

possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele 

realizado obras ou serviços de caráter produtivo (parágrafo único do art. 

1.238 do CC). Ainda, prevê o art. 1.243 do Código Civil, a autorização do 

possuidor para que acrescente à sua posse a dos seus antecessores 

para o fim de contar o tempo exigido para a usucapião. Vejamos: “O 

possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos 

antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 

1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 

1.242, com justo título e de boa-fé”. Nesse viés, é de concluir que a 

usucapião extraordinária, regida pelo artigo 1.238 do Código Civil, tem 

como pressupostos a existência de posse mansa, pacífica, ininterrupta, 

animus domini e prazo de 15 anos, não exigindo justo título e boa-fé. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – REQUISITOS PREENCHIDOS – 

ARTIGO 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso, os 

possuidores estabeleceram no imóvel a sua moradia habitual e provaram 

sua posse pacífica e ininterrupta sobre a área usucapienda há mais de 10 

anos, exercida com animus domini. Demonstrada a presença dos 

requisitos insertos no artigo 1238 do Código Civil para a declaração da 

prescrição aquisitiva é de ser reconhecida a usucapião extraordinária.” 

(TJMT, Ap, 71203/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2014, Data da publicação no DJE 

06/11/2014) No caso em apreço, a prova documental e oral produzida em 

Juízo, é no sentido de que a posse da autora preenche os requisitos 

legais, eis que possui o animus domini, é mansa e pacífica, é justa e não é 

violenta e nem clandestina, pois houve citação de todos os possíveis 

interessados e não houve oposição de ninguém. Inclusive, a própria 

requerida não se opôs ao pedido principal. Outrossim, a prova documental 

revela como verdadeiros os fatos alegados pelos requerentes. Desta 

feita, restando comprovados os requisitos exigidos pela legislação civil 

pátria para a caracterização da usucapião extraordinária, impõe-se a 

declaração da aquisição da propriedade do imóvel pela autora por meio de 

usucapião. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando o 

domínio da autora IVONETE PALMEIRA DA SILVA sobre o imóvel urbano 

do imóvel urbano com área de 500,00 m² (quinhentos metros quadrados), 

identificado pelo lote urbano n.º15, quadra R-18, Loteamento Embrião 

Urbano Carlinda, município de Carlinda/MT, objeto da matrícula n.º 1.403, 

Livro 2-G, registrado no primeiro serviço notarial e registral da Comarca de 

Alta Floresta/MT, sob a matrícula n.º 1.403, Livro 2 - G, (ID 17450786) e, 

por conseguinte, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Essa sentença servirá de 

título para matrícula, oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis 

dessa Comarca. Incabível a condenação da Requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios e custas processuais, eis que trata-se de ação 

necessária, diante do processo de liquidação em que se encontra a 

requerida, a qual não se opôs ao pedido. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado e expedido o respectivo MANDADO para a transcrição (devendo a 

Secretaria da Vara encaminhar ao Sr. Registrador Público cópias dos 

documentos necessários, a fim de que seja aberta nova matrícula para 

registro do imóvel em nome dos requerentes – comunicando-se, ainda, 

que se trata de Justiça Gratuita), AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 

MT, 2 de dezembro de 2019 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000772-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAGALI FRITZKE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO(A))

ROLFF MILANI DE CARVALHO OAB - SP84441 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000772-15.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Ação de Usucapião de imóvel urbano movida por MAGALI FRITZKE em 

face de COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA CENTRAL 

EM LIQUIDAÇÃO, ambos qualificados nos autos. Alega que é legítima 

possuidora do imóvel urbano com área de 500,00m2 (quinhentos metros 

quadrados), identificado pelo lote urbano n.º 06, quadra R-20, Loteamento 

Embrião Urbano Carlinda, município de Carlinda/MT, objeto da matrícula n.º 

1.403, Livro 2-G, registrado no primeiro serviço notarial e registral da 

Comarca de Alta Floresta/MT. Afirma que, desde o ano de 1989, a posse 

do imóvel em questão tem sido transferida sem a devida regularização, 

apenas por meio de contratos de venda e compra, sendo o Sr. Aparecido 

Zorzin, o primeiro comprador do lote. Assevera ainda, que exerce a posse 

do imóvel urbano em questão de forma ininterrupta (contínua) e sem 

oposição (mansa e pacífica), onde estabeleceu sua moradia habitual, há 

mais de 05 (cinco) anos, ressaltando que a requerente detém a cadeia 

possessória do lote por um período superior a 25 (vinte e cinco) anos, 

pelo que faz jus à aquisição da propriedade por meio da usucapião. Com a 

inicial carreou o autor documentos junto ao Sistema PJE. Recebida a inicial, 

deferiu-se a Gratuidade de Justiça à autora (ID 12385833). Manifestação 

do Estado de Mato Grosso, apontando o desinteresse na causa (ID 

13446099). Fora ainda certificado que o Município de Carlinda/MT e a 

União, deixaram transcorrer o prazo sem que manifestassem interesse na 

ação (ID 14123886). Posteriormente sob o ID 15016967, a União 

manifestou-se pela inexistência de interesse nesta lide. Citada a requerida, 

esta ofertou Contestação (ID 13583592). Declarou a ausência de oposição 

ao reconhecimento da posse da Autora sobre o imóvel, eis que, desde o 

ano de 1989, o imóvel foi alienado ao Sr. Aparecido Zorzin, o qual o quitou 

integralmente, e manifestou ainda, afirmando que o imóvel objeto da 

presente ação não está arrecadado junto ao Juízo da Liquidação, 

requerendo a concessão da Gratuidade de Justiça, bem como o 

chamamento ao processo do comprador primitivo. A requerente, sob Id. 

15025788 apresentou impugnação à contestação, requerendo a rejeição 

do pedido de litisconsórcio passivo. Sob o ID 21861637, certidão 

constando a citação dos confinantes Reginaldo Dias, Maria Inez De 

Santana Goveia, e ainda a informação de que fora deixado de citar a 

confinante, Simone Regina Macedo, tendo em vista que ela passou a 

residir na comarca de Sorriso/MT. Certidão sob o ID 14123970, constando 

que a contestação ID 13583592 foi apresentada tempestivamente. Sob o 

Id. 14123886 contatou-se o decurso do prazo sem que os confinantes 

manifestassem no feito, e ainda, o prazo exposto no edital, sem 

manifestação de terceiros/interessados. Fora determinado à expedição de 

Carta Precatória com o fito de citar/intimar a confinante, Simone Regina 

Macedo, o que restou frutífera, porém, esta deixou transcorrer o prazo 

sem manifestar-se no feito (ID 21892772). Saneamento do feito sob o ID 

22298286 designou audiência de instrução, deferiu a gratuidade da justiça 

à parte demandada, e ainda deixou de determinar o chamamento nos 

autos do primeiro adquirente do imóvel usucapiendo. Sob o ID 25610111, 

termo de audiência de instrução, constando a coleta de depoimento 

pessoal da parte autora, bem como, oitiva das testemunhas por ela 

indicadas. Ainda sob o mesmo ID fora requerido prazo para apresentação 

de memorial descritivo e mapa do imóvel, o que foi deferido, e 

posteriormente carreado sob o ID 26420387. É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Pois bem. Verifica-se que a requerente, por si e por seus 

antecessores, exerce a posse do imóvel desde o ano de 1989, quando 

houve sua aquisição originária, através do Sr. Aparecido Zorzin. Dessa 

feita, invoca a autora em seu favor, o instituto da Usucapião Extraordinária 

capaz de consolidar a propriedade. Trata-se de espécie regulada pelo 

artigo 1.238 do Código Civil, que preceitua in verbis: “Aquele que, por 

quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, 

adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo 

requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título 

para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”. Registre-se que o 

prazo estabelecido no artigo em comento é reduzido para 10 (dez) anos 

se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou 

nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo (parágrafo único do 

art. 1.238 do CC). Ainda, prevê o art. 1.243 do Código Civil, a autorização 

do possuidor para que acrescente à sua posse a dos seus antecessores 

para o fim de contar o tempo exigido para a usucapião. Vejamos: “O 

possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos 

antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 

1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 

1.242, com justo título e de boa-fé”. Nesse viés, é de concluir que a 

usucapião extraordinária, regida pelo artigo 1.238 do Código Civil, tem 

como pressupostos a existência de posse mansa, pacífica, ininterrupta, 

animus domini e prazo de 15 anos, não exigindo justo título e boa-fé. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – REQUISITOS PREENCHIDOS – 

ARTIGO 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso, os 

possuidores estabeleceram no imóvel a sua moradia habitual e provaram 

sua posse pacífica e ininterrupta sobre a área usucapienda há mais de 10 

anos, exercida com animus domini. Demonstrada a presença dos 

requisitos insertos no artigo 1238 do Código Civil para a declaração da 

prescrição aquisitiva é de ser reconhecida a usucapião extraordinária.” 

(TJMT, Ap, 71203/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2014, Data da publicação no DJE 

06/11/2014) No caso em apreço, a prova documental e oral produzida em 

Juízo, é no sentido de que a posse da parte autora preenche os requisitos 

legais, eis que possui o animus domini, é mansa e pacífica, é justa e não é 

violenta e nem clandestina, pois houve citação de todos os possíveis 

interessados e não houve oposição de ninguém. Inclusive, a própria 

requerida não se opôs ao pedido principal. Outrossim, a prova documental 

revela como verdadeiros os fatos alegados pela requerente. Desta feita, 

restando comprovados os requisitos exigidos pela legislação civil pátria 

para a caracterização da usucapião extraordinária, impõe-se a declaração 

da aquisição da propriedade do imóvel pela autora por meio de usucapião. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando o domínio da 

autora MAGALI FRITZKE sobre o imóvel urbano do imóvel urbano com área 

de 500,00 m² (quinhentos metros quadrados), identificado pelo lote urbano 

n.º 06, quadra R-20, Loteamento Embrião Urbano Carlinda, município de 

Carlinda/MT, objeto da matrícula n.º 1.403, Livro 2-G, registrado no primeiro 

serviço notarial e registral da Comarca de Alta Floresta/MT, sob a matrícula 

n.º 1.403, Livro 2 - G, (ID 12383728) e, por conseguinte, julgo extinto o 

feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Essa sentença servirá de título para matrícula, 

oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis dessa Comarca. 

Incabível a condenação da Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios e custas processuais, eis que trata-se de ação necessária, 

diante do processo de liquidação em que se encontra a requerida, a qual 

não se opôs ao pedido. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e expedido 

o respectivo MANDADO para a transcrição (devendo a Secretaria da Vara 

encaminhar ao Sr. Registrador Público cópias dos documentos 

necessários, a fim de que seja aberta nova matrícula para registro do 

imóvel em nome dos requerentes – comunicando-se, ainda, que se trata 

de Justiça Gratuita), AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, MT, 3 de dezembro 

de 2019 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001474-24.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT13120-S (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT20469-A (ADVOGADO(A))

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001474-24.2019.8.11.0007 Vistos. JUCELINO 

ALVES DOS SANTOS propôs a presente ação previdenciária em face do 

INSS – Instituto Nacional Do Seguro Social, aduzindo o preenchimento dos 

requisitos legais para o restabelecimento do auxílio-doença c/c 

aposentadoria de invalidez e pedido de tutela de urgência. Com a inicial, 

vieram os documentos coligidos junto ao PJe. Recebida a inicial, 

concedeu-se a Gratuidade de Justiça, constatando-se necessária, para 

fins de antecipação de tutela, a realização de perícia médica, com a 

posterior citação da Autarquia ré. Consoante o laudo pericial sob o Id. 

22877444, a parte Requerente apresentou exames para comprovação das 

alegadas incapacidades, razão pela qual o Sr. Perito concluiu pela 
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comprovação da incapacidade total e permanente de caráter evolutiva, 

havendo possibilidade de tratamento, contudo apenas retardaria a 

evolução da doença e minimizaria a dor, neste sentido não há previsão de 

alta médica e/ou retorno a atividade laboral. Devidamente citada, a 

Autarquia Requerida apresentou contestação sob o Id. 22930670 . 

Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inicialmente, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do art. 

355 do CPC/2015, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória, mormente a produção de prova testemunhal, conforme 

se verá adiante. Por não haver questões processuais pendentes de 

apreciação, passo a apreciar o mérito da ação. Pois bem, feitos tais 

apontamentos, passo à efetiva análise meritória. Tem-se que o benefício 

de auxílio-doença é disciplinado pelo art. 59 e seguintes da Lei 8.213/91, 

sendo exigido o preenchimento dos seguintes requisitos para sua 

concessão: a) qualidade de segurado; b) período de carência; c) 

incapacidade temporária do segurado para o seu trabalho ou para a sua 

atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e d) que a 

doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. De outro lado, o benefício de 

aposentadoria por invalidez é disciplinado pelo art. 42 e seguintes da Lei 

8.213/91, que exigem sejam preenchidos os seguintes requisitos: a) 

qualidade de segurado; b) que o segurado seja considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência; e c) que a doença ou lesão invocada como causa para o 

benefício não seja preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da 

Previdência Social, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Dessa feita, 

examinemos o caso em concreto. Submetido a exame médico, o Sr. Perito 

constatou que a parte autora é portadora de espondiloartrose, discopatia 

degenerativa e hérnias discais. Nesta senda, o expert conclui pela 

incapacidade total e permanente do requerente para o trabalho em que ele 

exerce, bem como para qualquer tipo de atividades laborais que requeira 

esforço da coluna lombar. Ainda, o perito constatou que o demandante 

contatou que a patologia do periciado esta em fase evolutiva, e tendo em 

vista as peculiaridades do autor, não verifica-se a possibilidade de sua 

reabilitação. Assim o laudo pericial é contundente ao concluir pela 

incapacidade total e permanente da autora, ante as patologias, 

espondiloartrose, discopatia degenerativa e hérnias discais, que 

acometem o requerente. Passo à análise da qualidade de segurado da 

parte autora. De acordo com os documentos apresentados, a parte autora 

era segurada obrigatória, quando houve a cessação indevida do benefício 

percebido pelo requerente em sede administrativa, fato ocorrido em 

02/04/2019 (Id. 19215802). Assim, verifico que na época em que o 

benefício ora pleiteado (auxílio-doença) foi cessado, a parte requerente 

preenchia todos os requisitos para a concessão do benefício. Ademais 

insta salientar que nos termos do artigo 25, inciso I da Lei 8.213/1991, a 

carência exigida para a concessão do referido benefício (auxílio-doença 

ou aposentadoria por invalidez) é 12 contribuições mensais. Sublinho que 

a concessão administrativa pela autarquia previdenciária do benefício de 

auxílio doença, induz a presunção do preenchimento da carência mínima. 

Lado outro, a incapacidade laboral resta cabalmente comprovada pelo 

laudo pericial. Ademais, considerando a conclusão pericial alhures 

exposta e comprovada a qualidade de segurado, bem como cumprida a 

carência nos termos do art. 39, I, da Lei 8.213/91, a parte autora também 

faz jus à concessão de benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez 

que preenchidos os requisitos legais exigidos pelos arts. 42 e seguintes 

da Lei 8.213/91. Por fim, resta fixar o período em que resta devido cada 

benefício. Nos termos acima expostos, o benefício de auxílio-doença, no 

valor relativo a 100% (cem por cento) do salário de contribuição, será 

devido desde a data da cessação do benefício em sede administrativa 

02/04/2019 (Id. 19215802) até a data imediatamente anterior à juntada do 

laudo pericial aos autos (22/08/2019 – Id. 22877444). Já, o benefício de 

aposentadoria por invalidez é devido desde a data da apresentação do 

laudo pericial (23/08/2019 – Id. 22877444), data esta que considero como 

marco inicial para a concessão do benefício de aposentadoria por 

invalidez. Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte 

autora e condeno o INSS: a) a implantar o benefício de aposentadoria por 

invalidez, desde a data da apresentação do laudo pericial (23/08/2019 – Id. 

22877444), com renda mensal de 100% (cem por cento) do 

salário-de-contribuição da Autora; b) a efetuar o pagamento das parcelas 

retroativas quanto ao benefício do auxílio-doença, com renda mensal de 

100% (cem por cento) do salário-de-contribuição da Autora, desde a data 

da cessação do benefício em sede administrativa 02/04/2019 (Id. 

19215802), até o dia anterior à realização do laudo pericial (22/08/2019 – 

Id. 22877444), devendo incidir juros de mora de 0,5% ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E) desde o vencimento de cada parcela, nos termos do 

Recurso Extraordinário (RE) 870947 julgado em sede de repercussão 

geral (Tema 810 – STF); c) CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela 

ante a comprovação do perigo da demora (por se tratar de benefício de 

caráter iminentemente alimentar) e da probabilidade do direito, pelos 

fundamentos alhures elencados; d) Condeno o INSS ao pagamento dos 

honorários periciais, fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

Requisite-se os honorários periciais junto ao site da AJG. e) Concedo à 

parte autora os benefícios da Justiça gratuita, conforme pleiteado; f) 

Condeno o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% 

sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, 

observando-se a regra cunhada na Súmula 111 do STJ, nos termos do 

artigo 85, §2º do CPC. INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. Nos termos da Seção 17, itens 6.17.1., 

6.17.1.1.6.17.1.6. e 6.17.1.7. da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome da Segurada: JUCELINO ALVES DOS 

SANTOS; beneficio concedido: Aposentadoria por invalidez; renda mensal: 

100% (cem por cento) do salário-de-contribuição do Autor; data do inicio 

do benefício: data da apresentação do laudo pericial (23/08/2019 – Id. 

22877444). Retroativamente: beneficio concedido: Auxílio-doença; renda 

mensal: 100% (cem por cento) do salário-de-contribuição do Autor; data 

do inicio do benefício: a data da cessação do benefício em sede 

administrativa 02/04/2019 (Id. 19215802), até o dia anterior à realização do 

laudo pericial (22/08/2019 – Id. 22877444), devendo incidir juros de mora 

de 0,5% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde o vencimento de 

cada parcela, nos termos do Recurso Extraordinário (RE) 870947 julgado 

em sede de repercussão geral (Tema 810 – STF). Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta, MT, 2 de dezembro de 2019 JANAINA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001998-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA BENVINDA DA SILVA DE CARVALHO (AUTOR(A))

AGNALDO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROLFF MILANI DE CARVALHO OAB - SP84441 (ADVOGADO(A))

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Eneias Gonçalves de França (CONFINANTES)

Eventuais Interessados, nos termos do artigo 259, I, do CPC (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Talicia Rodrigues dos Santos (CONFINANTES)

João Antunes Xavier (CONFINANTES)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001998-55.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Ação de Usucapião de imóvel urbano movida por AGNALDO DE 

CARVALHO e IVANILDA BENVINDA DA SILVA DE CARVALHO em face de 

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDAÇÃO, ambos qualificados nos autos. Alega que é legítima 

possuidora do imóvel urbano com área de 500,00 M² (quinhentos metros 

quadrados), identificado pelo lote nº 22 (vinte e dois), Quadra R- 25, 

loteamento denominado “Embrião Urbano Carlinda”, registrado na matricula 

nº 1.403 do Livro 2-G, do CRI da Comarca de Alta Floresta/MT. Afirma que, 

desde o ano de 1992, a posse do imóvel em questão tem sido transferida 

sem a devida regularização, apenas por meio de contratos de venda e 

compra, sendo o Sr. Antônio Aparecido Palmeira Da Silva, o primeiro 

comprador do lote. Assevera ainda, que exerce a posse do imóvel urbano 

em questão de forma ininterrupta (contínua) e sem oposição (mansa e 
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pacífica), no dia 04/05/1999, onde estabeleceu sua moradia habitual, há 10 

(dez) anos, ressaltando que detém a cadeia possessória do lote há mais 

de 20 (vinte) anos, pelo que faz jus à aquisição da propriedade por meio 

da usucapião. Com a inicial carreou o autor documentos junto ao Sistema 

PJE. Recebida a inicial, deferiu-se a Gratuidade de Justiça à autora (ID 

13474924). Manifestações do, Estado de Mato Grosso e da União, 

apontando o desinteresse na causa, respectivamente (ID 14790425, e 

15098886). E ainda sob o Id. 16282044, fora certificado que Município de 

Carlinda/MT deixou transcorrer o prazo sem manifestar-se quanto ao 

interesse na causa. Citada a requerida, esta ofertou Contestação (ID 

14445337). Declarou a ausência de oposição ao reconhecimento da 

posse da Autora sobre o imóvel, eis que, desde o ano de 1992, o imóvel 

foi alienado a Antônio Aparecido Palmeira Da Silva, o qual o quitou 

integralmente, e ainda, que o imóvel objeto da presente ação não está 

arrecadado junto ao Juízo da Liquidação, requerendo a concessão da 

Gratuidade de Justiça, bem como o chamamento ao processo do primeiro 

comprador do imóvel. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação sob Id. 15490114, requerendo a rejeição do pedido de 

litisconsórcio passivo em relação ao comprador primitivo. Sob o ID 

14470081, certidão constando a citação dos confinantes Eneias 

Gonçalves De França, João Antunes Xavier, e ainda, que deixou de citar o 

confinante, Talicio Rodrigues Dos Santos. Posteriormente, sob o Id. 

17869785, fora constatado a ocorrência da citação do confinante, Talicio 

Rodrigues Dos Santos. Certidão sob o ID 15313248, constando que a 

contestação ofertada pela requerida foi apresentada tempestivamente. E 

ainda sob Id. 21274868, fora informado que decorreu o prazo sem que os 

confinantes manifestassem no feito, e ainda, que decorreu o prazo 

exposto no edital, sem manifestação de terceiros/interessados. 

Saneamento do feito sob o ID 21967581, o qual deixou de determinar o 

chamamento nos autos do adquirente primitivo, bem como deferiu a 

gratuidade da justiça à parte demandada, e ainda designou audiência de 

instrução e julgamento. Sob o ID 25609718, termo de audiência de 

instrução, constando a coleta de depoimento pessoal da parte autora, bem 

como, oitiva das testemunhas por ela indicadas. Em audiência foi requerido 

e concedido o prazo para juntada de memorial descritivo e mapa do imóvel 

usucapiendo, o qual fora carreado aos autos posteriormente sob Id. 

26421194. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Verifica-se 

que a requerente, por si e por seus antecessores, exerce a posse do 

imóvel desde o ano de 1992, quando houve sua aquisição originária, 

através de Antônio Aparecido Palmeira Da Silva. Dessa feita, invoca a 

autora em seu favor, o instituto da Usucapião Extraordinária capaz de 

consolidar a propriedade. Trata-se de espécie regulada pelo artigo 1.238 

do Código Civil, que preceitua in verbis: “Aquele que, por quinze anos, sem 

interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a 

propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao 

juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o 

registro no Cartório de Registro de Imóveis”. Registre-se que o prazo 

estabelecido no artigo em comento é reduzido para 10 (dez) anos se o 

possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele 

realizado obras ou serviços de caráter produtivo (parágrafo único do art. 

1.238 do CC). Ainda, prevê o art. 1.243 do Código Civil, a autorização do 

possuidor para que acrescente à sua posse a dos seus antecessores 

para o fim de contar o tempo exigido para a usucapião. Vejamos: “O 

possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos 

antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 

1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 

1.242, com justo título e de boa-fé”. Nesse viés, é de concluir que a 

usucapião extraordinária, regida pelo artigo 1.238 do Código Civil, tem 

como pressupostos a existência de posse mansa, pacífica, ininterrupta, 

animus domini e prazo de 15 anos, não exigindo justo título e boa-fé. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – REQUISITOS PREENCHIDOS – 

ARTIGO 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso, os 

possuidores estabeleceram no imóvel a sua moradia habitual e provaram 

sua posse pacífica e ininterrupta sobre a área usucapienda há mais de 10 

anos, exercida com animus domini. Demonstrada a presença dos 

requisitos insertos no artigo 1238 do Código Civil para a declaração da 

prescrição aquisitiva é de ser reconhecida a usucapião extraordinária.” 

(TJMT, Ap, 71203/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2014, Data da publicação no DJE 

06/11/2014) No caso em apreço, a prova documental e oral produzida em 

Juízo, é no sentido de que a posse da autora preenche os requisitos 

legais, eis que possui o animus domini, é mansa e pacífica, é justa e não é 

violenta e nem clandestina, pois houve citação de todos os possíveis 

interessados e não houve oposição de ninguém. Inclusive, a própria 

requerida não se opôs ao pedido principal. Outrossim, a prova documental 

revela como verdadeiros os fatos alegados pelos requerentes. Desta 

feita, restando comprovados os requisitos exigidos pela legislação civil 

pátria para a caracterização da usucapião extraordinária, impõe-se a 

declaração da aquisição da propriedade do imóvel pela autora por meio de 

usucapião. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando o 

domínio dos autores AGNALDO DE CARVALHO e IVANILDA BENVINDA 

DA SILVA sobre o imóvel urbano do imóvel urbano com área de 500,00 M² 

(quinhentos metros quadrados), identificado pelo lote nº 22 (vinte e dois), 

Quadra R- 25, loteamento denominado “Embrião Urbano Carlinda”, 

registrado na matricula nº 1.403 do Livro 2-G, do CRI da Comarca de Alta 

Floresta/MT, sob a matrícula n.º 1.403, Livro 2 - G, (ID 13461337) e, por 

conseguinte, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Incabível a condenação da 

Requerida ao pagamento de honorários advocatícios e custas 

processuais, eis que trata-se de ação necessária, diante do processo de 

liquidação em que se encontra a requerida, a qual não se opôs ao pedido. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado e expedido o respectivo MANDADO 

para a transcrição (devendo a Secretaria da Vara encaminhar ao Sr. 

Registrador Público cópias dos documentos necessários, a fim de que 

seja aberta nova matrícula para registro do imóvel em nome dos 

requerentes – comunicando-se, ainda, que se trata de Justiça Gratuita), 

AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta, MT, 3 de dezembro de 2019 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005352-54.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CHIANESI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

RA - NATELL TELECOM TELEMARKETING LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 06 de 

Fevereiro de 2019, às 15:20 horas, BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA 

Valéria Lopes Bayão Estagiária Matricula - 39.467

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005446-02.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AZZARE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE VESTUARIOS EIRELI 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA PEREIRA (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA PEREIRA 47044071287 (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005446-02.2019.8.11.0007 POLO ATIVO:AZZARE 

COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE VESTUARIOS EIRELI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLYAN DE SOUZA MARIA POLO 

PASSIVO: MARIA APARECIDA PEREIRA 47044071287 e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/02/2020 Hora: 

15:20 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 . CUIABÁ, 13 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005447-84.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AZZARE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE VESTUARIOS EIRELI 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DA SILVA PESQUEIRO - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005447-84.2019.8.11.0007 POLO ATIVO:AZZARE 

COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE VESTUARIOS EIRELI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLYAN DE SOUZA MARIA POLO 

PASSIVO: MARCELO DA SILVA PESQUEIRO - EPP FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/02/2020 Hora: 15:40 , no endereço: 

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78587-000 . CUIABÁ, 13 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005449-54.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AZZARE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE VESTUARIOS EIRELI 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELBER ANTUNES COSTA (REQUERIDO)

H & I COMERCIO E CONFECCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

IOLANDA APARECIDA NUNES COSTA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005449-54.2019.8.11.0007 POLO ATIVO:AZZARE 

COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE VESTUARIOS EIRELI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLYAN DE SOUZA MARIA POLO 

PASSIVO: H & I COMERCIO E CONFECCOES LTDA - ME e outros (2) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/02/2020 Hora: 

16:00 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 . CUIABÁ, 15 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005450-39.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AZZARE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE VESTUARIOS EIRELI 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005450-39.2019.8.11.0007 POLO ATIVO:AZZARE 

COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE VESTUARIOS EIRELI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLYAN DE SOUZA MARIA POLO 

PASSIVO: SOLANGE ALVES DE SOUZA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/02/2020 Hora: 16:20 , no endereço: AVENIDA 

ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78587-000 . CUIABÁ, 15 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005451-24.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AZZARE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE VESTUARIOS EIRELI 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELLEN CHAVES TANNOURI (REQUERIDO)

HELLEN CHAVES TANNOURI 31087016819 (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005451-24.2019.8.11.0007 POLO ATIVO:AZZARE 

COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE VESTUARIOS EIRELI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLYAN DE SOUZA MARIA POLO 

PASSIVO: HELLEN CHAVES TANNOURI 31087016819 e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/02/2020 Hora: 

16:40 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 . CUIABÁ, 15 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005452-09.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AZZARE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE VESTUARIOS EIRELI 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELLEN CHAVES TANNOURI (REQUERIDO)

HELLEN CHAVES TANNOURI 31087016819 (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005452-09.2019.8.11.0007 POLO ATIVO:AZZARE 

COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE VESTUARIOS EIRELI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLYAN DE SOUZA MARIA POLO 

PASSIVO: HELLEN CHAVES TANNOURI 31087016819 e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/02/2020 Hora: 

17:00 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 . CUIABÁ, 15 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005454-76.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO AILTON DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005454-76.2019.8.11.0007 POLO ATIVO:FRANCISCO 

AILTON DOS SANTOS JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELSON 

CRISTOVAO ROCHA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2020 Hora: 13:20 , no endereço: AVENIDA 

ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78587-000 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004991-37.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA NOLL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

mer ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004991-37.2019.8.11.0007 REQUERENTE: RAFAELA NOLL 

DOS SANTOS REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ---

-Vistos. RECEBO o pleito de emenda à inicial, eis que devidamente 

comprovado o endereço da parte autora nesta comarca. Cite-se a 

requerida para comparecer à audiência de conciliação designada, 

advertindo-a de que o não comparecimento ao ato poderá resultar na 

decretação de revelia (art. 20, Lei n° 9.099/95). Intimem-se. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 16 de dezembro de 2019. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003120-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MONTEIRO VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY BRICATTE BARROS OAB - MT19389/O (ADVOGADO(A))

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003120-06.2018.8.11.0007 REQUERENTE: RAQUEL 

MONTEIRO VAZ REQUERIDO: AVIANCA Vistos. INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC). 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do 

depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do 

FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso. Consigno que, interpostos 

embargos/impugnação ao cumprimento de sentença e julgados 

improcedentes, o devedor arcará com as custas processuais, nos termos 

do artigo 949, IV da CNGC/MT e do artigo 55, II da Lei nº 9.099/95. Não 

efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Caso o credor não tenha 

advogado/defensor público constituído nos autos, remetam-se os autos ao 

Contador Judicial para elaboração do cálculo atualizado do débito, incluída 

a multa mencionada no parágrafo anterior. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 16 de dezembro de 2019. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005465-08.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OLMIRO SCARPARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO(A))

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005465-08.2019.8.11.0007 POLO ATIVO:OLMIRO 

SCARPARO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL LEITE 

BARBOSA, EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2020 Hora: 13:40 , no endereço: 

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78587-000 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001827-64.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MOURA RAMPAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA OAB - MT19382/O (ADVOGADO(A))

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 11 de 

Junho de 2019, às 16h40min, bem como da LIMINAR DEFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001728-94.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 05 de 

Junho de 2019, às 15h20min, bem como da LIMINAR DEFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001169-40.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR JOSE DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 02 de MAIO 

de 2019, às 17h00min, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Maria Izabel dos 

Anjos Olsen Gestora Judiciária Camila Brito Estagiária - 37462

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-21.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR DAVID LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CESAR LUCAS OAB - MT15026-O (ADVOGADO(A))

WILMAR DAVID LUCAS OAB - PR12383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO LORENZI DE CASTRO OAB - SP129134-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora, 
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para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 02 DE abril 

de 2019, às 13h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001493-30.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KIMBERLY STAHNKE DE SOUZA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001493-30.2019.8.11.0007 REQUERENTE: KIMBERLY 

STAHNKE DE SOUZA PINTO REQUERIDO: CAB ALTA FLORESTA LTDA 

Vistos. INTIME-SE a parte recorrente para comprovar a hipossuficiência 

financeira, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Tal medida 

encontra respaldo no Enunciado nº 116 do FONAJE, a seguir transcritos: 

“O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP)”. Não 

cumprida a determinação acima, deverá o recorrente, no mesmo prazo, 

efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção do recurso. 

Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de dezembro de 2019. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004459-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VLADIMIR ROCHA PEREIRA ROLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo à intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 14 de 

fevereiro de 2019, às 16:40 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-48.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANDRADE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 28 de 

fevereiro de 2019, às 13:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002331-70.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO ROQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 09 de 

Julho de 2019, às 13h40min, bem como da LIMINAR DEFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-32.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GELZA DAS GRACAS OLIVEIRA BRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 27 de 

março de 2019, às 15:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002325-63.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA VENANCIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002325-63.2019.8.11.0007 REQUERENTE: IVANILDA 

VENANCIO DE SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

INTIME-SE a parte recorrente para comprovar a hipossuficiência 

financeira, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Tal medida 

encontra respaldo no Enunciado nº 116 do FONAJE, a seguir transcritos: 

“O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP)”. Não 

cumprida a determinação acima, deverá o recorrente, no mesmo prazo, 

efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção do recurso. 

Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de dezembro de 2019. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005413-12.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1005413-12.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO 

CASSILHAS VOLPE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 34 de 513



apresentar o título original perante a Secretaria da Vara, sob pena de 

indeferimento. Apresentado o título exequendo original, certifique-se e 

após, NOTIFIQUE-SE a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos 

nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do Enunciado 

da Fazenda Pública nº 3 do XV Encontro de Juízes dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre a aplicabilidade do artigo 910 

do novo Código de Processo Civil nas execuções de título judicial do 

Juizado da Fazenda Pública, bem como nos moldes do artigo 535 do 

Código de Processo Civil. Caso sejam ofertados embargos, intime-se o 

embargado/exequente para, em 10 (dez) dias, manifestar. Caso contrário, 

certifique-se o decurso do prazo sem que tenha sido impugnada a 

execução pela Fazenda Pública e voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 16 de dezembro 

de 2019. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004855-40.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LENOIR HOECKESFELD (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIKE POINT COMERCIO DE BICICLETAS E PECAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

Vistos. Tendo em vista a justificativa apresentada pela parte requerente, 

alegando impossibilidade de comparecimento em audiência de conciliação 

e, em atenção aos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, 

notadamente o da autocomposição, determino a designação de nova data 

para realização do ato, dando-se regular prosseguimento no feito. 

Intime-se a parte requerida para comparecer à audiência de conciliação a 

ser designada, advertindo-a de que o não comparecimento ao ato poderá 

resultar na decretação de revelia (art. 20, Lei n° 9.099/95). Intime-se o 

autor, consignando que a ausência injustificada ao ato ensejará na 

extinção do processo e na condenação ao pagamento das custas 

processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005419-19.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK OAB - MT20750/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1005419-19.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: DOUGLAS 

BECKMANN MOREL LUCK EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar o título original perante a Secretaria da Vara, sob pena de 

indeferimento. Apresentado o título exequendo original, certifique-se e 

após, NOTIFIQUE-SE a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos 

nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do Enunciado 

da Fazenda Pública nº 3 do XV Encontro de Juízes dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre a aplicabilidade do artigo 910 

do novo Código de Processo Civil nas execuções de título judicial do 

Juizado da Fazenda Pública, bem como nos moldes do artigo 535 do 

Código de Processo Civil. Caso sejam ofertados embargos, intime-se o 

embargado/exequente para, em 10 (dez) dias, manifestar. Caso contrário, 

certifique-se o decurso do prazo sem que tenha sido impugnada a 

execução pela Fazenda Pública e voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 16 de dezembro 

de 2019. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002078-82.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUTERIO ANTONOVICZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002078-82.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ELEUTERIO 

ANTONOVICZ REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA Vistos. A parte devedora informa que efetuou o pagamento 

integral da dívida e a credora concorda com o valor depositado, bem 

como, informa os dados bancários para transferência. Assim, expeça-se 

alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor 

do(a) advogado(a) da parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua 

no instrumento de procuração poder expresso para receber. Caso 

contrário, intime-se o credor para proceder a devida regularização, em 05 

(cinco) dias. Intimem-se. Por fim, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de dezembro de 2019. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005289-29.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LINDIOMAR ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT OAB - MT25342/O-O (ADVOGADO(A))

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1005289-29.2019.8.11.0007 REQUERENTE: LINDIOMAR 

ARAUJO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

aditamento de tutela provisória, visando a retirada do nome da parte 

requerente dos cadastros restritivos ao crédito. Narra a parte autora que, 

após o deferimento da liminar por este juízo, a parte requerida inseriu seu 

nome no rol de inadimplentes, o que veio a prejudicar sobremaneira o 

autor, tendo em vista que está pleiteando empréstimo bancário. Analisando 

os documentos apresentados, em confronto lógico com os argumentos 

expendidos pela parte autora, verifico presentes os requisitos exigidos 

para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com 

efeito, a probabilidade do direito está revelada pelos documentos 

acostados aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e 

plausibilidade do direito invocado. De igual modo, o perigo de dano é 

evidente, pois todos sabem que são funestos os prejuízos decorrentes 

dos registros insertos nos órgãos que restringem o crédito, trazendo 

efeitos negativos de maior relevância e gerando prejuízos irreparáveis. 

Ademais, não se pode tolher da parte autora o direito de discutir a questão 

em Juízo, sendo que até decisão judicial a respeito não deve figurar no rol 

de inadimplentes. Nesse sentido, segue a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA PARA RETIRADA DO NOME 

DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

LIMINAR DEFERIDA – COGNIÇÃO SUMÁRIA -POSSIBILIDADE – PRAZO 

PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – RAZOÁVEL – DILAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE DESACERTO DA MAGISTRADA DE PISO – MANTIDA – ASTREINTE – 

ART 461, §§ 4º E 5º DO CPC - VALOR COMPATÍVEL – REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. Recurso conhecido e 

desprovido. A astreinte é uma técnica de tutela coercitiva e acessória, que 
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visa a pressionar o réu para que este cumpra mandamento judicial, sendo 

a pressão exercida através de ameaça ao seu patrimônio, 

consubstanciada em multa periódica a incidir em caso de descumprimento. 

Estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, 

sobretudo em se tratando de relação de consumo, não há ilegalidade do 

magistrado que defere liminar para retirada do nome do autor dos registros 

insertos nos órgãos que restringem crédito sob pena de aplicação de 

multa diária. Não se afigura qualquer excesso o valor arbitrado (R$ 

500,00), estando dentro do princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Na fase executória, se houver excesso, o magistrado 

poderá decotar o valor para patamar mais justo, tratando-se de decisão 

momentânea. Não há qualquer exigüidade o prazo concedido para 

cumprimento da obrigação que não contem qualquer complexidade (48 

horas).” (AI 155563/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 

09/03/2015). Assim, por estarem presentes os requisitos legais no caso 

em questão, que versa sobre relação de consumo, o deferimento da tutela 

de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 

6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO O ADITAMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que a parte requerida promova a exclusão do nome da parte 

autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da 

presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 

10.000,00 (dez mil reais). INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de 

dezembro de 2019. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA DO CARMO RIBEIRO OAB - MT16460/O (ADVOGADO(A))

RAUL KOSZUOSKI JUNIOR OAB - MT16982/O (ADVOGADO(A))

DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA OAB - MT18895/O (ADVOGADO(A))

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

THAISA AZEVEDO CALAZANS OAB - MT8747/O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA SILVA RIBEIRO OAB - MT13240-B (ADVOGADO(A))

FABIO SALES VIEIRA OAB - MT11663-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000616-27.2018.8.11.0007 INTERESSADO: CAB ALTA 

FLORESTA LTDA REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos. 

Compulsando os autos, denoto que se trata de ação proposta por Águas 

de Alta Floresta LTDA- CAB em face do Município de Alta Floresta. Pois 

bem. Como se percebe, a presente demanda foi inicialmente distribuída à 

3ª Vara desta Comarca de Alta Floresta. Na sequência, aquele Juízo 

declinou da competência ao Juizado da Fazenda Pública ao argumento de 

que o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos, com fundamento na 

Resolução nº 004/2014/TP do TJMT. Contudo, o Juízo da Vara Cível não se 

atentou ao fato de que a CAB, sociedade empresária limitada, não figura 

no rol de legitimados para propor ação no Juizado da Fazenda Pública 

(pessoa física, microempresas ou empresas de pequeno porte), conforme 

art. 5º da Lei nº 12.153/2009, in verbis: "Art. 5o Podem ser partes no 

Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas 

e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os 

Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como 

autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas." (grifei) 

Desse modo, apesar de o valor atribuído à causa ser inferior a 60 salários 

mínimos, forçoso reconhecer que a parte autora não pode demandar 

perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, porquanto não se trata de 

pessoa física, microempresas ou empresas de pequeno porte. Nesse 

sentido segue a recente jurisprudência: "CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECLINAÇÃO 

PARA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ILEGITMIDADE ATIVA. 

LEI 12.153/2009. Conflito de competência que se acolhe na medida em 

que, se é verdade, por um lado, que o valor atribuído à causa é inferior a 

60 (sessenta) salários mínimos, situação que autorizaria, em princípio, seu 

trâmite perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, não é menos 

verdade, por outro, que a autora não está abrangida naquelas hipóteses 

previstas no art. 5º, inciso I, da referida lei, o que obsta que ajuíze ação 

perante aquele Juizado. Daí se entender pela impossibilidade da 

declinação, porque, ao fim e ao cabo, restaria configurada ilegitimidade 

ativa. Conflito negativo de competência acolhido.(Conflito de competência, 

Nº 70083374538, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 12-12-2019)" Nesse 

passo, entendo que a extinção do processo ou a suscitação de conflito de 

competência não são medidas adequadas ao caso concreto, pois 

prejudicaria demasiadamente a parte autora com o atraso na prestação 

jurisdicional e ofenderia o princípio da duração razoável do processo. 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 5º, I, da Lei nº 12.153/2009, 

DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo para processar e julgar a 

presente demanda em razão da ilegitimidade da parte autora para figurar 

no polo ativo da ação perante o JEFaz e, conforme inteligência do art. 64, 

§ 3°, do CPC, DETERMINO a REMESSA do processo eletrônico ao Juízo de 

Origem (3ª Vara da Comarca de Alta Floresta) que, por sua vez, possui 

competência para processar e julgar a matéria. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 16 de dezembro de 2019. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004407-67.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004407-67.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO 

CASSILHAS VOLPE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Certificado o decurso do prazo sem que tenha sido impugnada a 

execução pela Fazenda Pública e considerando que o valor não excede 

ao estabelecido em Lei como de pequeno valor, HOMOLOGO o cálculo do 

débito apresentado pelo credor na petição inicial. Intimem-se as partes 

acerca da homologação do cálculo. Decorrido o prazo recursal contra a 

presente decisão homologatória, OFICIE-SE ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

solicitando a elaboração do cálculo de liquidação do débito objeto da 

presente execução judicial, nos termos do Provimento nº 

11/2017-Conselho da Magistratura, encaminhando cópias dos documentos 

mencionados no artigo 3º, §1º da referida norma. Apurado o cálculo e 

constatado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que o crédito se enquadra 

como de pequeno valor, EXPEÇA-SE Ofício Requisitório diretamente ao 

ente público, na pessoa de quem recebeu a citação, devendo ser instruído 

com os documentos relacionados no art. 4º, § 1º do Provimento acima 

mencionado, requisitando o pagamento do valor do débito atualizado, no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do seu 

recebimento, com a ressalva de que poderá ser determinado o 

sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão. Deverá o ofício requisitório ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento nº 11/2017-CM, bem como ser 

acompanhado dos documentos elencados no artigo 4º, §1º do 

mencionado Provimento. Consigne-se que o ente público deverá efetuar o 

pagamento do valor líquido constante no Ofício Requisitório mediante guia 

de depósito na conta judicial vinculada a este processo, emitida no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http:/ /s iscondj. t jmt. jus.br/siscondj-t jmt/guiaEmissãoPubl icaForm.do. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 16 

de dezembro de 2019. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001223-06.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

POSTO TELEFONICO ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001223-06.2019.8.11.0007 REQUERENTE: MANOEL COSTA 

ARAUJO REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, BANCO BRADESCO SA, POSTO TELEFONICO ALTA 

FLORESTA Vistos. A parte devedora informa que efetuou o depósito 

judicial de parte do valor executado. Já a parte credora requer o 

levantamento do valor incontroverso e a penhora eletrônica do valor 

remanescente do débito. Assim, EXPEÇA-SE imediatamente alvará 

eletrônico de liberação dos valores depositados judicialmente em favor do 

advogado da parte credora, DESDE QUE o patrono possua no instrumento 

de procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se o 

credor para proceder a devida regularização, em cinco dias. Quanto ao 

pedido de penhora eletrônica do saldo remanescente do débito, não 

merece prosperar, eis que os executados sequer foram intimados para 

cumprirem voluntariamente a sentença. Desta feita, proceda-se a 

alteração da fase processual para cumprimento de sentença e 

proceda-se, ainda, a exclusão da BV Financeira do polo passivo da lide. 

Na sequência, INTIMEM-SE os executados Banco Bradesco S/A e Posto 

Telefônico de Alta Floresta para, no prazo de quinze (15) dias corridos, 

efetuarem o pagamento do valor remanescente da dívida, sob pena de 

incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC). Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº 117, 142 e 156, todos do FONAJE, e Súmula nº 

10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso. Consigno que, interpostos embargos/impugnação ao cumprimento 

de sentença e julgados improcedentes, o devedor arcará com as custas 

processuais, nos termos do artigo 949, IV da CNGC/MT e do artigo 55, II da 

Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de dezembro 

de 2019. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001698-59.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO GAZOLA LAROCCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001698-59.2019.8.11.0007 REQUERENTE: EVALDO 

GAZOLA LAROCCA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. A parte 

ré informa que efetuou o pagamento integral da condenação e a parte 

autora concorda com o valor depositado, bem como informa a conta para 

transferência do valor. EXPEÇA-SE imediatamente alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor do advogado da parte 

credora, desde que tenha poder expresso para receber no instrumento de 

procuração. Intime-se. Após, arquive-se, com as formalidades de praxe. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de dezembro de 2019. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-04.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILIONE DA SILVA SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO(A))

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE KLOCH OAB - SC9684 (ADVOGADO(A))

JAURI DA ROZA OAB - SC28177 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000279-04.2019.8.11.0007 REQUERENTE: SILIONE DA 

SILVA SANCHES REQUERIDO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO 

DA VINCI S/S LTDA Vistos. INTIME-SE a parte recorrente para comprovar 

a hipossuficiência financeira, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Tal 

medida encontra respaldo no Enunciado nº 116 do FONAJE, a seguir 

transcritos: “O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a 

insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da 

gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da 

pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro 

– São Paulo/SP)”. Não cumprida a determinação acima, deverá a 

recorrente, no mesmo prazo, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena 

de deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de 

dezembro de 2019. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-15.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GIUMA DE PAULA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000718-15.2019.8.11.0007 REQUERENTE: GIUMA DE 

PAULA PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Indeferida a 

assistência judiciária gratuita à parte recorrente, deixou de efetuar o 

recolhimento do preparo, consoante se verifica da certidão retro. 

Conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, o recolhimento 

do preparo será efetuado, independentemente de intimação, nas 48 

(quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de 

deserção. Nesse sentido é a orientação do Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais – FONAJE, por meio do Enunciado nº 80: “Enunciado nº 80 - O 

recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento 

integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 

48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da 

Lei 9.099/1995).” De igual modo dispõe a Súmula nº 08 da Turma Recursal 

Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Assim, 

verifica-se que, decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a parte 

recorrente não efetuou o recolhimento do preparo e a sua respectiva 

comprovação. Desta feita, tenho que o recurso não preenche um dos 

pressupostos objetivos de admissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, NÃO RECEBO o recurso inominado. 

Intimem-se. Após certificado o trânsito em julgado, se nada for requerido 

em 15 dias, arquive-se, observadas as formalidades legais, principalmente 

em relação a eventuais custas processuais pendentes de quitação, se for 
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o caso. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de dezembro de 2019. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003755-50.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003755-50.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: ELISANGELA 

LEITE QUADRA DA COSTA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Certificado o decurso do prazo sem que tenha sido impugnada a 

execução pela Fazenda Pública e considerando que o valor não excede 

ao estabelecido em Lei como de pequeno valor, HOMOLOGO o cálculo do 

débito apresentado pelo credor na petição inicial. Intimem-se as partes 

acerca da homologação do cálculo. Decorrido o prazo recursal contra a 

presente decisão homologatória, OFICIE-SE ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

solicitando a elaboração do cálculo de liquidação do débito objeto da 

presente execução judicial, nos termos do Provimento nº 

11/2017-Conselho da Magistratura, encaminhando cópias dos documentos 

mencionados no artigo 3º, §1º da referida norma. Apurado o cálculo e 

constatado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que o crédito se enquadra 

como de pequeno valor, EXPEÇA-SE Ofício Requisitório diretamente ao 

ente público, na pessoa de quem recebeu a citação, devendo ser instruído 

com os documentos relacionados no art. 4º, § 1º do Provimento acima 

mencionado, requisitando o pagamento do valor do débito atualizado, no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do seu 

recebimento, com a ressalva de que poderá ser determinado o 

sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão. Deverá o ofício requisitório ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento nº 11/2017-CM, bem como ser 

acompanhado dos documentos elencados no artigo 4º, §1º do 

mencionado Provimento. Consigne-se que o ente público deverá efetuar o 

pagamento do valor líquido constante no Ofício Requisitório mediante guia 

de depósito na conta judicial vinculada a este processo, emitida no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http:/ /s iscondj. t jmt. jus.br/siscondj-t jmt/guiaEmissãoPubl icaForm.do. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 16 

de dezembro de 2019. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005425-26.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO(A))

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1005425-26.2019.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE JOAO DE 

LIMA REQUERIDO: ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME Vistos, etc. 

Recebo o pedido de aditamento da petição inicial. Trata-se de pedido de 

concessão de tutela provisória, visando a retirada do nome da parte 

requerente dos cadastros restritivos ao crédito. Analisando os 

documentos apresentados, em confronto lógico com os argumentos 

expendidos pela parte autora, verifico presentes os requisitos exigidos 

para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com 

efeito, a probabilidade do direito está revelada pelos documentos 

acostados aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e 

plausibilidade do direito invocado. De igual modo, o perigo de dano é 

evidente, pois todos sabem que são funestos os prejuízos decorrentes 

dos registros insertos nos órgãos que restringem o crédito, trazendo 

efeitos negativos de maior relevância e gerando prejuízos irreparáveis. 

Ademais, não se pode tolher da parte autora o direito de discutir a questão 

em Juízo, sendo que até decisão judicial a respeito não deve figurar no rol 

de inadimplentes. Nesse sentido, segue a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA PARA RETIRADA DO NOME 

DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

LIMINAR DEFERIDA – COGNIÇÃO SUMÁRIA -POSSIBILIDADE – PRAZO 

PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – RAZOÁVEL – DILAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE DESACERTO DA MAGISTRADA DE PISO – MANTIDA – ASTREINTE – 

ART 461, §§ 4º E 5º DO CPC - VALOR COMPATÍVEL – REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. Recurso conhecido e 

desprovido. A astreinte é uma técnica de tutela coercitiva e acessória, que 

visa a pressionar o réu para que este cumpra mandamento judicial, sendo 

a pressão exercida através de ameaça ao seu patrimônio, 

consubstanciada em multa periódica a incidir em caso de descumprimento. 

Estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, 

sobretudo em se tratando de relação de consumo, não há ilegalidade do 

magistrado que defere liminar para retirada do nome do autor dos registros 

insertos nos órgãos que restringem crédito sob pena de aplicação de 

multa diária. Não se afigura qualquer excesso o valor arbitrado (R$ 

500,00), estando dentro do princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Na fase executória, se houver excesso, o magistrado 

poderá decotar o valor para patamar mais justo, tratando-se de decisão 

momentânea. Não há qualquer exigüidade o prazo concedido para 

cumprimento da obrigação que não contem qualquer complexidade (48 

horas).” (AI 155563/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 

09/03/2015). Assim, por estarem presentes os requisitos legais no caso 

em questão, que versa sobre relação de consumo, o deferimento da tutela 

de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 

6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte 

requerida promova a exclusão do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da presente demanda, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). No 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de comparecer à audiência 

de conciliação designada. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de 

dezembro de 2019. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002453-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002453-54.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ROSANGELA DE 

FATIMA RODRIGUES DA SILVA EXECUTADO: OI S.A Vistos. A parte 

devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida e a parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 38 de 513



credora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa 

a conta bancária para transferência do valor. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado da sentença, EXPEÇAM-SE alvarás 

eletrônicos de liberação do valor depositado judicialmente, conforme 

requerido pela patrona dacredora, observando-se os dados bancários 

fornecidos pela credora. Em caso de pendência de pagamento das custas 

processuais e taxa judiciária, encaminhem-se os autos à CAA para fim de 

cobrança, de acordo com as normas da CNGC/MT. Intimem-se. Por fim, 

certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de dezembro de 2019. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004148-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO TEOTONIO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

ANDRELUCIA LIMA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004148-09.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: ANDRELUCIA 

LIMA DE OLIVEIRA, RODOLFO TEOTONIO DE CARVALHO EXECUTADO: 

GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos. A parte devedora informa que efetuou 

o pagamento integral da dívida e a parte credora concorda com o valor 

depositado judicialmente, bem como informa a conta bancária para 

transferência do valor. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no 

artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado da sentença, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, 

DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder 

expresso para receber, observando-se os dados bancários fornecidos 

pelo credor. Caso contrário, intime-se a credora para proceder a devida 

regularização, em 05 (cinco) dias. Caso haja custas processuais 

pendentes de quitação, proceda-se de acordo com as disposições da 

CNGC/MT. Intimem-se. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 13 de dezembro de 2019. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000068-65.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000068-65.2019.8.11.0007 EXECUTADO: OI 

BRASILTELECOM EXEQUENTE: MARLENE FERREIRA DA SILVA Vistos. A 

parte devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida e a 

parte credora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como 

informa a conta bancária para transferência do valor. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE alvará 

eletrônico de liberação do valor depositado, observando-se os dados 

bancários fornecidos pelo credor. Caso haja custas processuais 

pendentes de quitação, proceda-se de acordo com as disposições da 

CNGC/MT. Intimem-se. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 13 de dezembro de 2019. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002037-18.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK HENRIQUE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002037-18.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: ERICK HENRIQUE 

DA SILVA EXECUTADO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. A parte devedora informa que efetuou 

o pagamento integral da dívida e a parte credora concorda com o valor 

depositado judicialmente, bem como informa a conta bancária para 

transferência do valor. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no 

artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado da sentença, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, 

DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder 

expresso para receber, observando-se os dados bancários fornecidos 

pelo credor. Caso contrário, intime-se a credora para proceder a devida 

regularização, em 05 (cinco) dias. Caso haja custas processuais 

pendentes de quitação, proceda-se de acordo com as disposições da 

CNGC/MT. Intimem-se. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 13 de dezembro de 2019. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002798-49.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TECPROSA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORINDO LOT NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002798-49.2019.8.11.0007 REQUERENTE: TECPROSA 

COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME REQUERIDO: FLORINDO LOT NETO 

Vistos. Relatório dispensado, ex vi do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não 

havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso II do CPC. I – Mérito Trata-se de ação de cobrança proposta por 

TECPROSA COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA ME em desfavor de FLORINDO 

LOT NETO, visando o pagamento dos débitos oriundos de uma cártula de 

cheque de titularidade do devedor, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) 

emitido em 19/09/2012, conforme se verifica no documento acostado à 

petição inicial (ID nº. 21086160). Apesar de devidamente citado e intimado 

(ID nº. 21278940), o requerido não compareceu à Sessão de Conciliação 

(ID nº. 2189367), não apresentando justificativa para a sua ausência, 
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apesar de ter solicitado prazo para tanto. Por outro lado, apresentou 

contestação, oportunidade em que afirmou que “não há justificativa para 

amparar a ausência do réu na audiência de conciliação” (sic - pág. 2 da 

defesa), além de arguir matéria de ordem pública, qual seja, a ocorrência 

da prescrição do direito de propositura da ação para a cobrança do 

cheque em questão (ID nº. 22045684). Segundo prevê o Enunciado 20 do 

Fonaje, o comparecimento das partes na audiência é obrigatório, in verbis: 

ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. 

Ademais disso, a Lei nº. 9.099/95 dispõe, em seu Art. 20, que: Art. 20. 

Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Desse 

modo, forçoso faz-se reconhecer a revelia do demandado. E, via de 

consequência, o julgamento antecipado da lide é à medida que se impõe, 

conforme vemos: Art. 355. O juiz conhecerá diretamente do pedido, 

proferindo sentença: II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 

344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. Diante da 

inércia da parte requerida, restou estabelecida a sua revelia. No entanto, a 

revelia acarreta a presunção de veracidade quanto aos fatos narrados na 

inicial e não ao direito pretendido. Isso significa dizer que o juiz deverá 

analisar a aplicação correta do texto legal, pois embora haja a decretação 

da revelia, deverão ser apreciadas as questões processuais. Nessa 

esteira, faz-se necessária a análise da ocorrência da prescrição para a 

cobrança da dívida, a qual resta latente nos autos. Isso porque, é cediço 

que o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil 

se aplica ao caso concreto, o qual prevê que: Art. 206. Prescreve: (...) § 

5º Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas 

constantes de instrumento público ou particular;” Desta feita, conclui-se 

que não merece prosperar o pedido de condenação do requerido ao 

pagamento do valor do débito, eis que no presente caso operou-se a 

prescrição deste em outubro de 2017, ao passo que ação somente foi 

distribuída em junho de 2019, não havendo qualquer causa de suspensão 

ou interrupção da prescrição, conforme dispõe o Código Civil, devendo, 

pois, ser reconhecida prescrita a dívida narrada na inicial. II – Dispositivo 

Ante o exposto: a) Decreto a revelia do requerido, em razão da sua 

audiência à audiência de conciliação; b) JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em decorrência da PRESCRIÇÃO da 

pretensão autoral, com fulcro no art. 487, II, do CPC. Inexistindo 

condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da presente 

sentença. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto 

Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de dezembro de 2019. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002406-12.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. V. B. CASADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILERCIO VICTOR NETTO RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002406-12.2019.8.11.0007 REQUERENTE: M. J. V. B. 

CASADO - ME REQUERIDO: ILERCIO VICTOR NETTO RODRIGUES DE 

ALMEIDA Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte autora postulou 

pela suspensão da ação para a localização do atual endereço do 

requerido. O mencionado pedido foi deferido, constando na decisão que 

após o decurso do prazo a requerente deveria se manifestar nos autos, 

independente de nova intimação, sob pena de extinção da ação sem 

resolução do mérito (ID nº. 24691877). Entretanto, apesar de intimada 

dessa decisão, a referida parte permaneceu inerte, conforme certidão 

lançada no ID nº. 27326321, razão pela qual impõe-se a extinção do feito. 

Calha registrar a afronta ao princípio constitucional da razoável duração 

do processo pela parte requerente, porquanto resta evidenciado que esta 

não praticou os atos processuais que lhe competem e indubitavelmente 

abandonou o processo. Ademais, em obediência ao princípio da 

celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é inadmissível 

aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da parte 

autora/exequente, não restando alternativa senão a extinção do feito em 

razão do abandono. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

14 de dezembro de 2019. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004695-15.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA FURLAN DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

ELINE ALEXANDRE CHAGAS OAB - MT25364/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA BITENCOURT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004695-15.2019.8.11.0007 REQUERENTE: KARINA FURLAN 

DE LIMA REQUERIDO: ANGELA BITENCOURT Vistos. Relatório dispensado, 

ex vi do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado 

da lide, nos termos do Art. 355, II, do NCPC. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança proposta KARINA FURLAN DE LIMA em face ANGELA 

BITENCOURT, visando o pagamento do débito oriundo de três cártulas de 

cheque de titularidade da ré, todas emitidas no dia 14/05/2019, cada uma 

no importe de R$ 118,00 (cento e dezoito reais), títulos acostados ao ID nº. 

25515023. Citada e intimada a parte requerida (ID nº. 26346231), esta 

deixou de apesentar contestação e não compareceu à Sessão de 

Conciliação (ID nº. 27290186), tampouco justificou a sua ausência, razão 

pela qual a autora requereu a decretação da revelia. Desse modo, forçoso 

faz-se reconhecer a revelia da demandada, nos termos do artigo 20 da Lei 

nº. 9.099/95 e 344 do CPC, que dispõem: Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Art. 344. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. Via de consequência, o 

julgamento antecipado da lide é à medida que se impõe, conforme vemos: 

Art. 355. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: II - 

o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349. Diante da inércia da parte 

requerida, esta abdicou de quaisquer defesas quando da ausência de 

contestação ao pleito, ocasião em que restou estabelecida a sua revelia. 

Assim, considerando as alegações apresentadas na inicial, munidas de 

documentos comprobatórios, bem como o silêncio da requerida e sua 

ausência em audiência de conciliação, tenho que é devido o pagamento 

das cártulas de cheque objeto da presente ação, nos termos do artigo 61 

da Lei nº 7.357/85 (Lei dos Cheques), devidamente atualizadas. Apenas 

em amor ao debate, frisa-se que a cobrança se consubstancia em cheque 

não prescrito, de modo que a comprovação da origem do débito se revela 

dispensável, tendo em vista que somente é exigida quando ultrapassados 

os prazos para execução e locupletamento ilícito. Todavia, apesar de não 

ter sido a via eleita, ao portador do cheque ainda caberia a pretensão à 

cobrança do crédito pela via executiva, servindo as cártulas como início 
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de prova da dívida. Todavia, nesse caso, não encerrado o efeito cambial 

do título, desnecessária é a demonstração da causa subjacente que gerou 

sua emissão. Conforme o art. 62 da Lei nº. 7.357/85: Art. 62 - Salvo prova 

de novação, a emissão ou a transferência do cheque não exclui a ação 

fundada na relação causal, feita a prova do não-pagamento. Ante o 

exposto, decreto a revelia da parte requerida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, c.c artigo 61 da Lei nº. 7.357/85, condenando a parte ré a 

pagar à requerente a importância de R$ 354,00 (trezentos e cinquenta e 

quatro reais), acrescida de juros legais, de 1% ao mês, estes devidos a 

partir da data da apresentação das cártulas, ou seja, 14/06/2019, (artigo 

52, II, da Lei nº. 7.357/85) e correção monetária pelo INPC, desde a 

emissão dos títulos (14/05/2019 - STJ, REsp 1.556.834). Inexistindo 

condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da presente 

sentença. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 14 de dezembro de 2019. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002808-93.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A.A.P.D.S. - ASSOCIACAO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 

SENSORIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELINE ALEXANDRE CHAGAS OAB - MT25364/O (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002808-93.2019.8.11.0007 REQUERENTE: A.A.P.D.S. - 

ASSOCIACAO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA SENSORIAL 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto que 

se trata de ação proposta por A.A.P.D.S. - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO 

PORTADOR DE DEFICIÊNCIA SENSORIAL perante o Juizado Especial Cível. 

Pois bem. Como se percebe, a presente demanda foi ajuizada por 

associação sem fins lucrativos, a qual não figura no rol de legitimados 

para propor ação no Juizado Especial (microempresas, empresas de 

pequeno porte, organização da sociedade civil de interesse público ou as 

sociedades de crédito ao microempreendedor), conforme art. 8º, § 1º, da 

Lei nº 9.099/95. Desse modo, forçoso reconhecer que a parte autora não 

pode demandar perante o Juizado Especial Cível. Nesse sentido segue a 

jurisprudência: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS. ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA 

DE OFÍCIO. ART. 8º, § 1º, DA LEI 9.099/95. Na dinâmica dos Juizados 

Especiais Cíveis, somente é autorizada a propositura de ações por 

pessoas jurídicas qualificadas como microempresas, empresas de 

pequeno porte ou Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. 

Inteligência do art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95, o que não se verifica no 

caso dos autos, tendo em vista que a parte autora, sendo associação (fl. 

08), não se enquadra nas hipóteses taxativas elencadas. Logo, tem-se 

por ilegítima a Loja Maçônica, porquanto versa de instituição/associação 

essencialmente filosófica e conquanto sem fins lucrativos, não possui 

condição para figurar como parte postulante na dinâmica do Juizado 

Especial Cível. Ante o reconhecimento, ex officio, da sua ilegitimidade 

ativa, impõe-se a extinção do processo sem julgamento do mérito. 

SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO.(Recurso Cível, Nº 71005955414, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 26-04-2016).” 

Nesse passo, é de rigor o reconhecimento da ilegitimidade ativa e 

consequente extinção do feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 8º, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e no artigo 485, VI, do CPC. Sem custas processuais e 

honorários de sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 

9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de dezembro de 2019. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-26.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE TOLEDO RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000284-26.2019.8.11.0007 REQUERENTE: IRENE DE 

TOLEDO RAMALHO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Ausente 

o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei n° 9.099/95. Não 

havendo necessidade de dilação probatória, indefiro o pedido de 

designação de audiência de instrução formulado pela requerida (Id nº 

22635322) e passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente 

in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do CPC. II – Mérito No mérito a 

autora afirma ter adquirido passagem aérea da empresa requerida para o 

trecho Alta Floresta/MT à Vitória-ES, com embarque para o dia 24/12/2018 

às 14:25h e chegada às 00:20h, o que gerou o código localizador O8IJRL, 

contudo, um dia antes da sua viagem a autora foi informada do 

cancelamento do voo, tendo que remarcar sua viagem, que foi adiantada 

para o dia 23/12/2018, causando-lhe prejuízos de ordem moral 

pretendendo a reparação correspondente. Na contestação (Id nº 

22763884) a ré confirma que o voo foi cancelado, contudo alega motivo de 

força maior devido à condições climáticas a aeronave não pode pousar, 

preservando a segurança dos passageiros e por determinação legal o voo 

foi cancelado, não havendo ilicitude na conduta da ré passível de dano 

moral. Compulsando os autos, verifica-se que a autora não juntou em sua 

petição inicial os bilhetes de passagem, reserva ou outros documentos 

que comprovem a compra ou remarcação do voo, restando prejudicado a 

análise do direito e do mérito da causa. Desta forma, não restou 

configurada qualquer conduta nos autos com a presença dos elementos 

da responsabilidade civil, sobretudo porque a parte autora não se 

desincumbiu do seu ônus processual, em atenção ao disposto no art. 373, 

I do CPC, conforme julgado abaixo: EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA – 

IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – ART. 373, 

CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato 

constitutivo do seu direito, e assim não procedendo, inadmissível se torna 

a obtenção do direito perseguido, de modo que a improcedência da ação é 

medida que se impõe. (TJMT. Ap 132608/2017, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 13/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017). Não demonstrados os 

pressupostos para a configuração do dano moral que autorizem o pleito 

indenizatório. III - Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado pela parte autora em face do requerido, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Transitado 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de dezembro de 2019. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002820-10.2019.8.11.0007
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CLAUDIO ANDRE DE MIRANDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002820-10.2019.8.11.0007 REQUERENTE: TECPROSA 

COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME REQUERIDO: EDUARDO DA SILVA 

FERNANDES, CLAUDIO ANDRE DE MIRANDA Vistos. Relatório dispensado, 

ex vi do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado 

da lide, nos termos do Art. 355, II, do NCPC. I – Preliminares a) Ilegitimidade 

Passiva Sustenta o requerido Claudio André de Miranda ser parte ilegítima 

para compor a demanda sob o fundamento de não ser o titular ou emissor 

do cheque. No entanto, pela própria contestação do requerido (Id nº 

22978494, pág.6 e 7), confessa a contratação de serviços do primeiro 

requerido para uma obra, inclusive uma piscina, existindo entre as partes 

possível solidariedade no crédito cobrado, do qual será analisado no 

mérito da causa. Rejeito a preliminar. b) Inadmissibilidade do Procedimento 

do Juizado Especial Alega também o requerido Claudio que a nota de 

pedido utilizada pelo autor para cobrança do débito, embora em seu nome, 

não contém sua assinatura, sendo documento inidôneo que necessitaria 

de perícia, procedimento incompatível com rito dos Juizados Especiais. 

Como dito, na sua defesa o requerido (Id nº 22978494, pág.6 e 7), 

confessa a contratação de serviços do primeiro requerido para uma obra, 

inclusive da piscina, bem como, o endereço do requerido lançado na nota 

de pedido (Id nº 21090520) é o mesmo constante na procuração ad judicia 

de Id nº 22978521, evidenciando possível relação jurídica entre as partes, 

ainda que não reconheça como sua a assinatura no documento. Rejeito a 

preliminar, porquanto, pelas provas anexadas aos autos permite o 

julgamento em sua questão de mérito, sem ocorrência de prova pericial. II – 

Mérito Trata-se de ação de cobrança onde alega a parte Autora que 

vendeu uma piscina ao segundo requerido Claudio André de Miranda, no 

valor total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), sendo a quantia de R$ 

8.000,00 (oito mil) paga à vista e o saldo remanescente parcelado em 10 

prestações, onde recebeu cheques pré-datado de titularidade do primeiro 

requerido Eduardo da Silva Fernandes. Sustenta que o pagamento deveria 

ter sido realizado até dia 30/03/2019, contudo, as parcelas restaram 

inadimplentes, havendo ainda um débito de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem 

reais) que não foram pagos pelos requeridos em razão dos cheques 

terem sido devolvidos pelo banco por motivos 11 e 12 (sem fundos), razão 

pela qual pleiteia a cobrança. Em contestação (id nº 22978494) o 

requerido Claudio André de Miranda alegou ilegitimidade passiva por não 

ser o emitente do título; inadmissibilidade do procedimento do juizado 

especial por necessidade de perícia para se averiguar a assinatura no 

pedido de comprova do produto; e ausência de relação jurídica entre as 

partes. Citado e intimado o requerido Eduardo da Silva Fernandes (Id nº 

21327984), este deixou de apresentar contestação e não compareceu à 

Sessão de Conciliação (Id nº. 22758532), tampouco justificou a sua 

ausência ,razão pela qual o autor requereu a decretação da revelia. 

Inicialmente, acerca da revelia, é forçoso reconhecer sua ocorrência em 

face do demandado Eduardo da Silva Fernandes, nos termos do artigo 20 

da Lei nº. 9.099/95 e 344 do CPC, que dispõem: Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Art. 344. 

Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Via de 

consequência, o julgamento antecipado da lide é à medida que se impõe, 

conforme vemos: Art. 355. O juiz conhecerá diretamente do pedido, 

proferindo sentença: II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 

344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. Diante da 

inércia da parte requerida, esta abdicou de quaisquer defesas quando da 

ausência de contestação ao pleito, ocasião em que restou estabelecida a 

sua revelia. Assim, considerando as alegações apresentadas na inicial, 

munidas de documento comprobatório, bem como o silêncio da requerida e 

sua ausência em audiência de conciliação, tenho que é devido o 

pagamento das cártulas de cheques objetos da presente ação, nos 

termos do artigo 61 da Lei nº 7.357/85 (Lei dos Cheques), devidamente 

atualizado. Extrai-se da petição inicial a existência de uma nota de pedido 

em nome do requerido Claudio André de Miranda e de cheques de 

titularidade e assinados pelo emitente revel (Id nº 21090527/ 21090532/ 

21090537/ 21090523). Em que pese a alegação da parte ré de venda 

triangular, documento inidôneo e de ausência de relação comercial, 

dizendo que não assinou e não reconhece sua assinatura a nota de 

pedido de Id nº 21090520, é necessário ressaltar que o próprio requerido, 

revela em sua defesa que contratou a pessoa de Eduardo, também 

requerido, como construtor de obra de uma piscina e que recebeu o 

produto em sua residência, vejamos trechos da contestação de Id nº 

22978494, pág. 6 e 7: (...) “o contestante contratou os serviços do 

construtor Eduardo da Silva Fernandes, sendo que, dentre os serviços 

contratados, restou incluso o fornecimento de mão de obra, materiais e 

afins, inclusive, uma piscina. Tudo por responsabilidade direta do 

construtor, que por sua vez, recebeu pelo contratado, através de 

repasses de valores e a tradição da posse de bens móveis. Apesar de 

informalidade no contratado, tal fato, pode ser verificado através de 

declaração própria do Sr. Eduardo da Silva Fernandes”. (...) “Assim, para 

realizar o serviço para qual fora contratado, o construtor Eduardo da Silva 

Fernandes negociou o referido produto de forma direta e de maneira 

interpessoal para com a Requerente, que por sua vez fez a entrega em 

local indicado por aquele”. Ademais, o requerido Claudio André de Miranda 

não apresentou contrato de prestação de serviços que possa provar que 

o construtor (requerido Eduardo) é quem assumiria a responsabilidade 

pelo pagamento integral dos materiais da obra, dentre eles o da compra da 

piscina. Com efeito, tais elementos coadunam com as alegações trazidas 

na exordial acerca da existência de negócio jurídico entre as partes nos 

moldes do art. 104 do Código Civil, qual seja: a existência de objeto lícito e 

determinado (produto); agente capaz; e forma prescrita ou não defesa em 

lei (nota de pedido e cheques). E tratando-se de uma ação de cobrança, 

que permite a valoração de provas, é possível constatar a existência de 

responsabilidade solidária entre os requeridos, nos termos do art. 264 do 

Código Civil: Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação 

concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, 

ou obrigado, à dívida toda. Art. 265. A solidariedade não se presume; 

resulta da lei ou da vontade das partes. Na responsabilidade solidária, é 

direito do credor exigir e receber de um ou de outro devedor o valor da 

dívida (art. 275, CC), ainda mais quando o réu não se desincumbiu da 

prova em contrário, consoante orientação jurisprudencial: EMENTA: 

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMBUSTÍVEL. NOTAS 

FISCAIS. RECEBIMENTO. VALOR INDICADO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA. 1. 

O Código de Processo Civil, ao distribuir o ônus da prova (art. 333), 

incumbiu ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu 

os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos daquele direito. 2. 

Comprovada a relação jurídica que originou a dívida é devido o pagamento, 

pois a parte adversa não conseguiu desconstituí-la, ônus que lhe 

incumbia, de acordo com a legislação processual. 3. Recurso conhecido e 

desprovido. (TJ-DF - APC: 20140111418262, Relator: MARIA DE LOURDES 

ABREU, Data de Julgamento: 02/12/2015, 3ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 11/02/2016 . Pág.: 148). Portanto, restando 

provado a relação jurídica entre as partes, a procedência da ação é 

medida que se impõem. III – Dispositivo Ante o exposto, decreto a revelia 

da parte requerida Eduardo da Silva Fernandes e JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, condenando SOLIDARIAMENTE os requeridos a pagarem 

ao requerente a quantia de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), acrescida 

de juros legais, de 1% ao mês, estes devidos a partir da data da 

apresentação (artigo 52, II, da Lei nº. 7.357/85) e correção monetária pelo 

INPC, desde a emissão da cártula(STJ, REsp 1.556.834). Inexistindo 

condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da presente 

sentença. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e se nada for requerido, 

arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Michelle Azevedo F. Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de dezembro de 2019. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000336-22.2019.8.11.0007 REQUERENTE: WALBER 

CRISTOFORO CARNEIRO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei n° 

9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, indefiro o 

pedido de designação de audiência de instrução formulado pela requerida 

(Id nº 22636102) e passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do CPC. II – Mérito No 

mérito o autor afirma ter adquirido passagem aérea da empresa requerida 

para o trecho Alta Floresta/MT à Vitória-ES, com embarque para o dia 

24/12/2018 às 14:25h e chegada às 00:20h, o que gerou o código 

localizador O8IJRL, contudo, um dia antes da sua viagem o autor foi 

informado do cancelamento do voo, tendo que remarcar sua viagem, que 

foi adiantada para o dia 23/12/2018, causando-lhe prejuízos de ordem 

moral pretendendo a reparação correspondente. Na contestação (Id nº 

22764938) a ré confirma que o voo foi cancelado, contudo alega motivo de 

força maior devido à condições climáticas a aeronave não pode pousar, 

preservando a segurança dos passageiros e por determinação legal o voo 

foi cancelado, não havendo ilicitude na conduta da ré passível de dano 

moral. Compulsando os autos, verifica-se que o autor não juntou em sua 

petição inicial os bilhetes de passagem, reserva ou outros documentos 

que comprovem a compra ou remarcação do voo, restando prejudicado a 

análise do mérito da causa. Desta forma, não restou configurada qualquer 

conduta nos autos com a presença dos elementos da responsabilidade 

civil, sobretudo porque a parte autora não se desincumbiu do seu ônus 

processual, em atenção ao disposto no art. 373, I do CPC, conforme 

julgado abaixo: EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – ART. 373, CPC/15 – NÃO 

COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O 

ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, 

e assim não procedendo, inadmissível se torna a obtenção do direito 

perseguido, de modo que a improcedência da ação é medida que se 

impõe. (TJMT. Ap 132608/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

13/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017). Não demonstrados os 

pressupostos para a configuração do dano moral que autorizem o pleito 

indenizatório. III - Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado pela parte autora em face do requerido, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Transitado 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de dezembro de 2019. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001625-87.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE DALLAGNOL GUBERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001625-87.2019.8.11.0007 REQUERENTE: EMANUELLE 

DALLAGNOL GUBERT REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

Dispensado relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Não 

havendo necessidade de dilação probatória, indefiro o pedido de 

designação de audiência de instrução formulado pela requerida (ID nº. 

20494839) e passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente 

in casu a hipótese do artigo 355, inciso II do CPC. I – Mérito No mérito a 

autora afirmou ter adquirido passagem aérea da empresa requerida para 

viajar de Cuiabá/MT com destino a Alta Floresta/MT, sendo o embarque 

contratado para o dia 13/04/2019, com saída às 12h35min e chegada às 

13h55min. Aduziu, ainda, que o embarque ocorreu e a aeronave decolou, 

porém não pousou em Alta Floresta/MT, retornando para Cuiabá/MT, sendo 

remanejada para o dia seguinte. Por tal fato, afirmou que chegou no seu 

destino final somente após 24 (vinte e quatro) horas após o previsto para 

o voo contratado, ou seja, no dia 14/04/2019, às 14 horas, acostando à 

inicial os documentos que comprovam a contratação do voo, o seu 

cancelamento e a chegada somente no dia seguinte. Por tal fato, afirmou 

ter sofrido prejuízos de ordem moral pretendendo a reparação 

correspondente. De outro norte, observa-se que citada e intimada a parte 

requerida (citação e intimação eletrônica devidamente publicadas no DJe 

no dia 25/04/2019), esta deixou de apresentar contestação (ID nº. 

23534531), apesar de comparecer à Sessão de Conciliação, oportunidade 

em que foi intimada para apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme termo de audiência de ID nº. 20494839. Desse modo, forçoso 

faz-se reconhecer a revelia da requerida, nos termos do artigo 344 do 

CPC, que dispõe: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor. Via de consequência, o julgamento antecipado da 

lide é à medida que se impõe, conforme vemos: Art. 355. O juiz conhecerá 

diretamente do pedido, proferindo sentença: II - o réu for revel, ocorrer o 

efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma 

do art. 349. Diante da inércia da parte requerida, esta abdicou de qualquer 

defesa, eis que deixou de apresentar contestação ao pleito, ocasião em 

que restou estabelecida a sua revelia. Assim, considerando as alegações 

apresentadas na inicial, munidas de documentos comprobatórios da 

contratação do serviço da ré e do cancelamento do voo, acarretando o 

atraso da viagem da autora por vinte e quatro horas, bem como o silêncio 

da requerida que não apontou nenhuma das causas excludentes da sua 

responsabilidade, tenho que é devido o ressarcimento à requerente 

quanto ao dano moral sofrido. Na espécie, trata-se de relação jurídica na 

qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de 

fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Deste 

modo, a responsabilidade da empresa aérea, prestadora do serviço de 

transporte, por eventual dano causado à consumidora é objetiva, ou seja, 

independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 

e o § 3º, do referido Código. E, nota-se que não consta dos autos a 

ocorrência de qualquer das excludentes da responsabilidade objetiva que 

é imputada à empresa demandada. Ademais, o contrato firmado entre as 

partes é de risco, visto que, ao se responsabilizar pelo transporte dos 

passageiros, a ré assumiu os riscos inerentes a esse tipo de atividade. 

Portanto, aplicam-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa 

do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo 

a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo 

do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos 

e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. 

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial que colaciono: 

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

CANCELAMENTO DE VOO SEGUIDO DE PERDA DE CONEXÃO. A 

RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO É 

OBJETIVA (ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), 

SOMENTE PODENDO SER ELIDIDA POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, 

FATO DE TERCEIRO DESCONEXO DO SERVIÇO, CASO FORTUITO OU 

FORÇA MAIOR. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE QUE 

NÃO ELIDE O DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS OCASIONADOS AOS 

CONSUMIDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. DANO CONFIGURADO. (...). (Apelação Cível Nº 70077008183, 

Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia 

Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 04/04/2018). O atraso excessivo no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 43 de 513



horário da conclusão do voo não constitui mero aborrecimento do 

cotidiano, enseja, sim, eventos aptos a ferir a dignidade da pessoa, 

surgindo, então, a reparação por dano moral. Quanto ao dano moral, este 

se caracteriza pelo desconforto, não sendo difícil supor o sentimento de 

impotência dos consumidores e seu inegável estresse psicológico diante 

da má prestação do serviço. Assim, é induvidoso que houve falha no 

serviço prestado pela empresa aérea, ora ré, acarretando, sem sombra de 

dúvida, abalo na esfera psíquica da parte autora, pois as falhas descritas 

na peça inicial geram ansiedade, aflição e desconforto pelo qual a 

consumidora não passaria, caso o serviço prestado pela transportadora 

tivesse funcionado corretamente. O arbitramento do valor da indenização 

por danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir conduta abusiva. Por fim, fixo a indenização no 

importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão do atraso excessivo na 

chegada ao destino final. II – Dispositivo Ante o exposto, decreto a revelia 

da requerida e JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré no pagamento, 

em favor do autor, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado e se nada for 

requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto 

Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de dezembro de 2019. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002770-81.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PALOMA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA FERNANDES 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002770-81.2019.8.11.0007 REQUERENTE: PALOMA 

APARECIDA GONCALVES DE SOUZA FERNANDES REQUERIDO: SKY 

BRASIL SERVICOS LTDA Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do CPC. I –Mérito Alega 

a autora que em meados de Maio/2019 passou a receber inúmeras 

mensagens de texto da Requerida, cobrando-lhe suposta dívida 

inexistente e com ressalva que se não fosse pago o débito implicaria em 

inclusão do nome da autora nos órgão de proteção ao crédito. Sustenta a 

autora ao consultar o site da ré, descobriu uma dívida no valor R$ 289,80 

(duzentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos), contudo, relata a 

inexistência de relação jurídica, sendo que nunca contratou ou autorizou 

qualquer serviço com a requerida, pleiteando em razão disto, a declaração 

de inexistência de débito e danos morais. A tutela de urgência foi deferida, 

no que tange a determinação de suspensão de todos os meios de 

cobrança referente à dívida ora discutida, até o final do presente 

processo, consoante decisão de Id nº 21083087. A requerida juntou no 

corpo da contestação tela sistêmica de suposta contratação dos serviços 

de TV a cabo (Id nº 22756605), dizendo que a autora não procurou 

resolver administrativamente a questão, bem como, argumenta a perda do 

objeto da ação, já que cancelou a assinatura dos canais e não negativou o 

nome da autora. In casu, trata-se de relação jurídica na qual deve ser 

aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em 

vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, 

art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Analisando as telas sistêmicas 

inseridas no bojo da contestação não se vislumbra a legalidade de 

contratação dos serviços da ré, vez que não consta contrato com 

assinatura da autora, ou outros documentos capazes de aferir veracidade 

da contratação, tais como documentos pessoais e comprovante de 

endereço. Assim, a parte requerida não comprovou satisfatoriamente a 

contratação dos serviços, impondo-se como indevidas as mensagens de 

texto de cobranças enviadas à autora, diante da demonstração da 

inexistência de relação jurídica entre as partes. Em se tratando de relação 

tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do 

consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. Por outro lado, quanto ao dano moral pretendido pela 

autora tenho que este não restou evidenciado, uma vez que a simples 

cobrança indevida, isoladamente, não enseja reparação, ainda mais 

quando o nome da autora não foi indevidamente negativado, sendo que os 

incômodos e dissabores cotidianos não têm o alcance indenizatório 

pretendido pela parte autora. O dano ou lesão à personalidade, 

merecedores de reparação, somente se configurariam, com a exposição 

do consumidor a situação humilhante, vexatória e constrangedora, bem 

como ofensa a atributo da sua honra, imagem ou qualquer dos direitos 

personalíssimos tutelados no art. 5.º, incisos V e X, da Constituição, o que 

não restou comprovado no caso dos autos. Nesse sentido é o precedente 

jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEVISÃO POR 

ASSINATURA – COBRANÇAS INDEVIDAS SEM QUALQUER 

REPERCUSSÃO NEGATIVA –MEROS ABORRECIMENTOS DA VIDA 

COTIDIANA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Meros 

aborrecimentos e transtornos decorrentes da cobrança de prestação de 

serviços de televisão, sem quaisquer desdobramentos negativos, não 

enseja dano moral suscetível de reparação pecuniária, a teor do 

entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça. (TJMT. N.U 

0034666-62.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019). EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO E ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS 

DE TELEVISÃO A CABO. CONTRATO ENCERRADO. COBRANÇA DE 

DÍVIDA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO NOME DA PESSOA 

COBRADA INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

INEXISTÊNCIA DE DANO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. MERO 

ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA 

OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que ilegítima a 

cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a simples 

cobrança sofrida pelo consumidor por uma prestadora de serviços de 

televisão a cabo, em razão de um contrato já encerrado, sem a inclusão 

do nome desta nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou 

qualquer outro tipo de exposição, não gera, por si só, direito à indenização 

por dano moral, ao contrário, deve ficar comprovado nos autos algum 

acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a 

pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso. (TJMT - APL: 

188922018, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Publicação: 

23/05/2018). Outros tribunais brasileiros, também corroboram com o 

entendimento adotado por este tribunal, quanto a ausência de dano moral 

em casos semelhantes, vejamos: EMENTA: COBRANÇA INSISTENTE 

ATRAVÉS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E E-MAIL. DANOS MORAIS. NÃO 

CONFIGURADOS. A cobrança de dívida, ainda que insistente, mas sem 

qualquer ofensa a atributos da personalidade, não constitui ilícito 

suscetível de autorizar dano moral, senão mera contratempo da vida 

social, superável independente da intervenção do poder jurisdicional. 

Precedentes jurisprudenciais. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível nº 

70081055691, Nova Câmara Cível, TJRS. Relator: Tarso Caubi Soares 

delabary, julgado em 09/04/2019). EMENTA: CONSUMIDOR. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. COBRANÇA, MESMO QUE 

INDEVIDA, NÃO GERA DANO. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A mera cobrança indevida de dívida ao qual o 
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consumidor não deu causa, não gera direito a reparação em danos 

morais, uma vez que se enquadra como mero aborrecimento cotidiano. 

Precedentes. 2. No presente apelo o demandante alega que a cobrança de 

fatura que não deu causa, gera o dever da empresa de telefonia de 

reparar em danos morais, contudo, este tribunal de justiça já firmou 

entendimento de que mera cobrança, mesmo que indevida, não gera dano 

moral, tendo em vista se tratar de mero dissabor. Precedentes. 3. Caberia 

a parte trazer aos autos prova mínima do dano que alega ter suportado 

com a cobrança, contudo, não há qualquer elemento documental que 

justifique a modificação da decisão a quo. 4. Sentença mantida em sua 

integralidade. Recurso que se nega provimento.(TJPE - APL: 

00002096720168170160, Relator: SÍLVIO NEVES BAPTISTA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA DA CÂMARA REGIONAL DE CARUARU, Data de 

Publicação: 26/11/2019) As circunstâncias nestes autos indicam que não 

existiu qualquer lesão à moral da parte autora, que não teve seu nome 

inscrito ou mantido irregularmente nos cadastros dos maus pagadores, 

portanto, não há que se falar em indenização por danos morais. II – 

Dispositivo Ante o exposto, CONFIRMO A LIMINAR e JULGO PROCEDENTE, 

em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do vigente 

CPC, para: a) DECLARAR a inexistência de débito em nome da parte 

autora com a requerida, relativos ao contrato nº 1516358420 (Id nº 

21046840/ 22756605, pág. 5) diante da manifesta ausência de relação 

jurídica entre as partes. De outro norte, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão indenizatória. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cumpridas as 

formalidades legais, arquive-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima 

Juíza de Direito. Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de dezembro de 

2019. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163828 Nr: 936-94.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Inacio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REGINALDO INACIO DOS SANTOS, Cpf: 

02206555107, Rg: 19358164, Filiação: Olinda Maria de Jesus e Joaquim 

Inacio Lacerda dos Santos, data de nascimento: 12/03/1987, brasileiro(a), 

natural de Alta Floresta-MT, solteiro(a), Telefone 9235 2042. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(A, S) DENUNCIADO(A, S), acima qualificado, 

atualmente, em lugar incerto e não sabido, de acordo com a decisão 

transcrita abaixo e com a Denúncia, a seguir resumida, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público 

de Mato Grosso, através de denúncia, a seguir resumida: “consta no 

Inquérito Policial que no dia 21 de janeiro de 2018, na cidade de 

Carlinda-MT, o acusado, acima qualificado, conduziu veículo automotor 

com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. 

O denunciado foi incurso pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, nas sanções do artigo 306, caput e § 2°, c/c artigo 298, inciso I, 

todos da Lei Federal n° 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  P r o c e s s o  n . º 

936-94.2018.811.0007Código:163828VISTOS ETC.DEFIRO a cota 

ministerial de fls. 58.EXPEÇA-SE edital com fito citar o denunciado, 

observado os ditames legais.Após, caso reste infrutífera a citação via 

Edital, DETERMINO a suspensão do processo e do prazo prescricional, 

nos termos do artigo 366, caput, do Código de Processo Penal.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências Alta Floresta/MT, 23 de julho de 

2019.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

Advertência: Advertência(s): Não apresentada resposta no prazo legal, 

ou se o(s) acusado(s), citado(s), não constituir(em) advogado, será 

nomeado defensor público para a defesa do(s) acusado(s) .

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Camila Costa Luiz, 

digitei.

Alta Floresta, 04 de dezembro de 2019

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171005 Nr: 4488-67.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uender de Souza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): UENDER DE SOUZA DE OLIVEIRA, Cpf: 

07438932125, Rg: 3002625-3, Filiação: Damares Gaspar de Souza e 

Claudionor Pereira de Oliveira, data de nascimento: 26/09/1998, 

brasileiro(a), natural de Alta Floresta-MT, solteiro(a), serviços gerais. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(A, S) DENUNCIADO(A, S), acima qualificado, 

atualmente, em lugar incerto e não sabido, de acordo com a decisão 

transcrita abaixo e com a Denúncia, a seguir resumida, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público 

de Mato Grosso, através de denúncia, a seguir resumida: “consta no 

Inquérito Policial que no dia 19 de julho de 2018, na cidade de Carlina-MT, o 

acusado, acima qualificado, conduziu veículo automotor com a capacidade 

psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou de outra 

substância psicoativa que determine dependência. O denunciado foi 

incurso pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nas sanções do 

artigo 306, caput e § 1°,II, e sanções do artigo 309, caput, ambos da lei 

Federal n°9.503/1.997 ( Código de Trânsito Brasileiro)

Despacho/Decisão: Processo n.º 4488-67.2018.811.0007Código 1710055ª 

VaraVistos etc.1.RECEBO a denúncia em seus precisos termos, pois 

preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo 

Penal.2.CITE-SE os acusados para responder à acusação por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias.3.Faça constar no mandado de citação que o 

acusado, por ocasião de sua resposta, poderá arguir preliminares, alegar 

tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo a sua intimação, quando necessário.4.Advirto aos 

acusados, ainda, que não apresentada a resposta no prazo legal ou, se 

citado, não constituir defensor, ser-lhe-á nomeado defensor para 

oferecê-la, sendo concedido vista, ao mesmo, dos autos por 10 (dez) 

dias.5.De outro norte, DEFIRO a cota ministerial de fls. 45, expeça-se 

Mandado de Citação conforme endereço do item “b”.6.INTIME-SE os 

acusados e NOTIFIQUE-SE pessoalmente do parquet.Cumpra-se 

expedindo o necessário.Às providências.Alta Floresta/MT, 18 de junho de 

2019.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

Advertência: Advertência(s): Não apresentada resposta no prazo legal, 

ou se o(s) acusado(s), citado(s), não constituir(em) advogado, será 

nomeado defensor público para a defesa do(s) acusado(s) .

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Camila Costa Luiz, 

digitei.

Alta Floresta, 04 de dezembro de 2019
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Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza Paro

 Cod. Proc.: 183454 Nr: 4206-92.2019.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP, MJA, CJA, MdFdS, JNdR, BPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisangela Leite Quadra da 

Costa - OAB:MT/21075-O

 Processo n.º 4206-92.2019.811.0007

Código: 183454

VISTOS ETC.

1. Cuida-se de Ação Penal promovida pelo Ministério Público em desfavor 

de MARCELO JOSÉ ALVES, BRUNO PEREIRA NUNES, JOSICLEI 

NASCIMENTO DOS REIS, CUSTÓDIO JOSÉ ALVES, pela suposta prática do 

crime previsto no art. 217-A caput, do Código Penal, em continuidade 

delitiva, em desfavor de MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA, pela suposta 

prática do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 13, §2º, alínea ‘a’ 

(omissão), c/c art. 226, inciso II, todos do código Penal, e, ainda, em 

desfavor de ANDRINO PASSAURA, pela suposta prática do crime previsto 

no art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal.

 2. A denúncia foi recebida às fls. 349.

3. Os denunciados devidamente citados, conforme fls. 365 e 501.

4. Resposta à acusação às fls. 385/432, 433/495 e 520.

5. É O RELATÓRIO.

 6. FUNDAMENTO E DECIDO.

 I – DA ANÁLISE DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO

 7. A defesa em sede de resposta à acusação de Bruno, Marcelo, Andrino 

e Maria de Fátima sustenta a inépcia da denúncia e ausência de justa 

causa em razão de fragilidade do contexto probatório. Do mesmo modo, a 

defesa apresenta as mesmas teses em sede de resposta à acusação de 

Josiclei Nascimento dos Reis.

 8. No que se refere à inépcia da denúncia não há como acolher referida 

preliminar, já que a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, o 

qual dispõe: “a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, 

com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou 

esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do 

crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

9. Nesse desiderato, verifica-se que a exordial acusatória do Ministério 

Público é delineada pelos requisitos acima expostos, uma vez que expõe 

com clareza os fatos delituosos, narrando que no dia 25/07/2019 a 

professora Maria Rufino Santos de Brito percebeu que vítima Jeane 

Passaura e outras alunas não estavam em sala de aula e, portanto, 

começou a procurá-las pelas dependências da escola. Após as 

encontrarem, a professora indagou o que estavam fazendo no banheiro e 

uma estudante respondeu que “Jeane pediu para elas subirem no vaso e 

esfregava a boceta uma na outra”.

 10. Registra, ainda, a denúncia, que os denunciados Andrino Passaura e 

Maria de Fátima são genitores da vítima Jeane e os denunciados Custódio 

José Alves e Marcelo José Alves eram vizinhos da infante, sendo que os 

imputados Bruno Pereira Nunes e Josiclei Nascimento dos Reis 

frequentavam a residência destes.

 11. Além disso, consta na denúncia, ao expor o fato criminoso com todas 

as suas circunstâncias, que o denunciado Andrino Passaura, em diversas 

oportunidades, levou sua filha Jeane Passaura de Souza para o seu 

quarto, deitou-a na cama e praticou atos libidinosos com ela, colocando 

seu pênis na vagina da infante e ejaculando. Ainda, registrou o órgão 

acusador, que o referido denunciado facilitou e induziu que sua filha, ora 

vítima, tivesse acesso a vídeos em seu aparelho celular contendo cenas 

de sexo explícito ou pornográfica com fim de com ela praticar ato 

libidinoso.

 12. Ainda, narra a denúncia que no depoimento especial colhido em sede 

de produção antecipada de provas a vítima afirmou que seu genitor, 

denunciado Andrino Passaura tinha conhecimento que os infratores Bruno 

Pereira Nunes e Josiclei Nascimento dos Reis praticaram atos libidinosos 

com a vítima e “acha ruim e fala eu fiz, mas eles não podem fazer”.

 13. A denúncia, também delineou os fatos praticados por Custódio José 

Alves, aduzindo que no procedimento administrativo consta que o 

supramencionado denunciado praticou sexo oral e atos libidinosos com a 

vítima, narrando que o mesmo colocava seu pênis na boca da ofendida, 

passava a mão em seu corpo e esfregava o dedo e o pênis na vagina da 

infante, a qual informou que ele ‘mijava’ e o líquido era branco e tinha um 

gosto ruim.

 14. No tocante à denunciada Maria de Fátima Souza expõe a denúncia 

que sua conduta foi omissiva, já que tinha conhecimento de que sua filha, 

ora vítima, estava sofrendo abusos sexuais, todavia, manteve-se inerte e 

nada fez para evitar as novas ocorrências, tratando-se, portanto, de 

acordo com o órgão acusatório de conduta omissiva penalmente 

relevante. Além disso, mencionou que a referida denunciada, mediante 

violência e grave ameaça, coagiu a filha a Jeane a mentir na audiência de 

depoimento especial.

 15. Do mesmo modo, a exordial acusatória expôs, conforme determina o 

art. 41 do CPP, as condutas e as circunstâncias do crime com relação aos 

denunciados Marcelo José Alves, Bruno Pereira Nunes e Josiclei 

Nascimento dos Reis, aduzindo o órgão acusador que a vítima informou 

que possuía 03 (três) namorados, os quais beijavam na sua boca, bem 

como informou o Ministério Público na denúncia que a vítima narrou em 

sede de depoimento especial que os denunciados Bruno Pereira Nunes e 

Josiclei Nascimento dos Reis “fizeram besteira comigo” e “colocaram o 

pinto deles em mim”.

 16. Portanto, não há que se falar em inépcia da denúncia, conforme 

alegado pela defesa, já que o órgão ministerial se incumbiu de cumprir os 

requisitos legais. Outrossim, no que tange à ausência de justa causa, 

entendo que o caderno processual está lastreado de elementos mínimos e 

indicativos fortes de indícios de autoria e materialidade delitiva.

 17. Como é sabido, para o oferecimento da denúncia não se exige 

certeza, mas apenas indícios, já que se assim o fosse não teria 

necessidade de dilação probatória processual. Assim sendo, o 

encadernado processual está a comprovar de indícios de autoria e 

materialidade delitiva.

 18. Ademais, não há como fazer maiores digressões, já que entendo que 

restou demonstrada, em princípio, a materialidade do delito, bem como os 

indícios suficientes de autoria, conforme já mencionado, aptos a autorizar 

a persecução penal para posterior análise exaustiva das questões 

suscitadas pela defesa, sob pena de prejulgamento.

19. Sobre o tema, o C. STJ já firmou o entendimento de que a motivação 

acerca das teses defensivas apresentadas por ocasião da resposta 

escrita deve ser sucinta, limitando-se à admissibilidade da acusação 

formulada pelo órgão ministerial, evitando-se, assim, o prejulgamento da 

demanda. Precedentes.

 20. Portanto, REJEITO as preliminares arguidas, e não vislumbro a 

ocorrência de qualquer das situações descritas no artigo 397, do CPP, 

razão pela qual não entendo que seja caso de absolvição sumária.

21. No tocante aos demais requerimentos defensivos, entendo que não 

merece prosperar o pedido ‘g’ de nova colheita de depoimento especial da 

menor/vítima, uma vez que o depoimento especial foi criado, 

especialmente, com intuito de evitar a revitimização e, consequentemente, 

a Lei 13.431/2017 ao ser promulgada prevendo tratamento especial às 

vítimas de violência sexual, em seu art. 11 dispõe que “o depoimento 

especial reger-se-á por protocolos e, sempre que possível, será realizado 

uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, 

garantia a ampla defesa do investigado” (grifos nossos).

 22. Assim, devem ser envidados esforços para evitar que a criança, 

vítima de violência seja ouvida uma única vez. Nesse sentido, o §2º do art. 

11 estabelece que não será admitida a tomada de novo depoimento 

especial, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade pela 

autoridade competente e houver a concordância da vítima ou testemunha, 

ou de seu representante legal.

 23. Porquanto, a repetição da diligência precisa ser plenamente 

justificada, com a cabal demonstração de sua imprescindibilidade e, 

mesmo assim, somente terá lugar se houver o consentimento da vítima.

 24. No caso dos autos, o depoimento especial foi realizado em sede de 

produção antecipada de provas, em consonância com o procedimento 

legal previsto no art. 11, §1º da Lei 13.431/2017 e, portanto, realizado 

judicialmente, garantindo-se ampla defesa, e aproveitado para as 

investigações policiais e acoplado ao inquérito policial.

 25. Portanto, considerando o disposto no art. 11, caput e §2º, INDEFIRO o 

pedido defensivo contido no item ‘G’, bem como o contido no item ‘H’, já que 

constantes às fls. 256/284 constam o traslado de documentos essenciais 

a este feito sendo exatamente os documentos discriminados na referida 

certidão de fls. 255.

26. Ainda, DEFIRO o pedido probatório contido no item ‘F’, portanto, 
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OFICIE-SE à Diretoria da Casa Pinardi solicitando relatório de atendimento 

da menor após o recolhimento na referida instituição.

 27. Por outro lado, designo audiência de instrução de julgamento para o 

dia 05 de fevereiro de 2020, às 14h00min.

28. INTIMEM-SE o(s) acusado(s), a defesa, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem na audiência 

designada, expedindo carta precatória, se necessário.

 29. DEFIRO a inquirição da testemunha Jean Souza Gomes, mediante 

depoimento especial, nos termos da Lei 13.431/2017. Conquanto, 

INTIME-SE a defesa para apresentação de seu endereço, no prazo de 05 

(cinco) dias, já que embora informe que o mesmo reside em Cuiabá-MT, 

não informou o endereço precisamente da testemunha.

 II – DA REANÁLISE DA PRISÃO

 30. A defesa postula a revogação da prisão de Josiclei Nascimento do 

Reis, Bruno Pereira Nunes, Marcelo José Alves, Andrino Passsaura e 

Maria de Fátima de Souza, aduzindo em tese serem portador de bons 

antecedentes, residência fixa e trabalho fixo.

 31. Pois bem, analisando o feito, denota-se que não houve qualquer 

alteração no cenário fático capaz de ensejar a revogação da prisão 

cautelar dos presos. Ressalte-se que, a meu ver, uma nova apreciação 

dos requisitos da prisão preventiva quando não há alterações no cenário 

inerente aos autos em apreço, resultaria em mera redundância.

32. Ademais, cumpre ressaltar que no presente caso estão presentes 

indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime – fumus 

commissi delicti, bem como a prisão é necessário ante o periculum in 

libertatis do acusado.

 33. Por outro lado, a prisão preventiva dos acusados foi decretada para 

garantir à ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar 

a aplicação da Lei Penal, e não houve qualquer mudança no cenário fático 

a ensejar a revogação do decreto constritivo.

 34. Consigne-se, ainda, que os habeas corpus impetrados pela defesa 

em favor de alguns dos denunciados teve a ordem denegada. Além disso, 

insociáveis predicados pessoais favoráveis ao paciente não se mostram 

suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se 

esta encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos 

autos, portanto, presentes os pressupostos da decretação de prisão 

preventiva para garantia da ordem pública, é insuficiente a aplicação de 

medidas cautelares diversas da prisão.

 35. Embora a prisão preventiva seja medida extrema, não entendo que as 

medidas cautelares diversas da prisão, no caso dos autos, sejam 

suficientes considerando a gravidade concreta do delito. Ademais, o 

posicionamento adotado pelo STJ é no sentido de que quando presente os 

requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, não se mostra 

adequado e suficiente à aplicação de medidas cautelares.

 36. Deste modo, pelos fundamentos acima expostos e muito embora a 

segregação provisória possua natureza de medida drástica e indesejada, 

as razões para a sua decretação, por ora, subsistem, motivo pelo qual, a 

custódia não deve ser revogada.

37. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido da defesa e MANTENHO a prisão 

preventiva dos acusados BRUNO PEREIRA NUNES, MARCELO JOSÉ 

ALVES, ANDRINO PASSAURA, MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA, 

notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram 

originariamente o decreto cautelar, recomendando-os na prisão em que se 

encontra.

38. Cumpra-se, expedindo o necessário.

39. Às providências.

Alta Floresta/MT, 10 de dezembro de 2019.

Milena Ramos de Lima e Souza Paro

Juíza de Direito em Substituição Legal

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000913-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELINE ALEXANDRE CHAGAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELINE ALEXANDRE CHAGAS OAB - MT25364/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARAMIS MUNIZ CAVALCANTE (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000913-68.2017.8.11.0007. 

EXEQUENTE: ELINE ALEXANDRE CHAGAS EXECUTADO: ARAMIS MUNIZ 

CAVALCANTE Vistos. Cuida-se de Cumprimento de Sentença de 

Alimentos proposta por ELINE ALEXANDRE CHAGAS em desfavor de 

ARAMIS MUNIZ CAVALCANTE, devidamente qualificados nos autos. Ao 

ID. 22705688 a Exequente peticionou informando que o débito foi quitado 

em sua integralidade, requerendo a extinção do feito, com julgamento de 

mérito. Os autos me vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

DECIDO. Pois bem. Considerando que a parte Executada liquidou o saldo 

devedor, o processo será julgado com resolução de mérito. Isto posto, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO A 

PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento as 

partes do pagamento de custas e honorários, eis que beneficiários da 

justiça gratuita. Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, dê-se 

baixa na distribuição e anotações de estilo. Arquive-se. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Alta Floresta/MT, 19 de novembro de 2019. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005163-76.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GALIZA GALIZA MADEIRAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO SANTOS RIBEIRO OAB - GO26067 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R M COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1005163-76.2019.8.11.0007 GALIZA GALIZA MADEIRAS LTDA 

- ME R M COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

INTIMAÇÃO do Procurador do requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue um depósito identificado referente a condução do 

oficial de justiça. O recolhimento da diligência deverá ser feito através do 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – Emitir guia 

(informar o serviço) Diligência - 1º Grau - informar o número processo - 

próximo - preencher a guia com as informações do endereço a ser 

diligenciado e gerar a guia, devendo ainda juntar aos autos o comprovante 

quitado para posterior cumprimento do ato.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004625-95.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS PALMEIRAS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1004625-95.2019.8.11.0007 LUCAS PALMEIRAS DE LIMA 

SEGURADORA LÍDER IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para 

apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 16 de dezembro de 2019. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004745-41.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO RAMOS (TESTEMUNHA)

ALDEVINO RAMOS (TESTEMUNHA)

NADIR MIORINI DAMAZIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORISVALDO NOVAES CORREIA OAB - PR31641 (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 47 de 513



Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1004745-41.2019.8.11.0007 NADIR MIORINI DAMAZIO DA 

SILVA INSS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para 

manifestação nos presentes autos acerca da certidão negativa ID 

27326343, bem como para indicar o atual endereço das testemunhas, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 16 de dezembro de 2019. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004597-64.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ELISEU GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1004597-64.2018.8.11.0007 LEANDRO ELISEU GOMES 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para manifestação nos presentes autos acerca da certidão 

negativa ID 27324793, bem como para indicar o atual endereço do 

requerente, no prazo de 05 (cinco) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 16 de dezembro de 2019. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004436-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEISEMAR VILAS BOAS RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1004436-54.2018.8.11.0007 LEISEMAR VILAS BOAS RIBEIRO 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para manifestação nos presentes autos acerca da certidão 

negativa ID 27459422, bem como para indicar o atual endereço da parte 

autora, no prazo de 05 (cinco) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 16 de dezembro de 2019. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005349-02.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. M. E. -. M. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1005349-02.2019.8.11.0007 BANCO BRADESCO JULIANE 

BENEVIDES DE MIRANDA EIRELI - ME CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

INTIMAÇÃO do Procurador do requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue um depósito identificado referente a condução do 

oficial de justiça. O recolhimento da diligência deverá ser feito através do 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – Emitir guia 

(informar o serviço) Diligência - 1º Grau - informar o número processo - 

próximo - preencher a guia com as informações do endereço a ser 

diligenciado e gerar a guia, devendo ainda juntar aos autos o comprovante 

quitado para posterior cumprimento do ato.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000800-17.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUECI OLIVEIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT13120-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000800-17.2017.8.11.0007 MARIA LUECI OLIVEIRA DE 

ARAUJO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para manifestação nos 

presentes autos acerca da petição e comprovante ID 27047511 e 

27047512, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 16 

de dezembro de 2019. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002586-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. N. H. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. G. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1002586-62 .2018 .8 .11 .0007  ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA JULIANA CRISTINA GRATAO 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue um depósito identificado referente a condução do 

oficial de justiça. O recolhimento da diligência deverá ser feito através do 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – Emitir guia 

(informar o serviço) Diligência - 1º Grau - informar o número processo - 

próximo - preencher a guia com as informações do endereço a ser 

diligenciado e gerar a guia, devendo ainda juntar aos autos o comprovante 

quitado para posterior expedição do mandado. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 16 de dezembro de 2019. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 132173 Nr: 6319-58.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Antunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT, Hugo Roger de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Intime-se o autor, por intermédio do seu advogado constituído nos autos 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito referente a condução 

do oficial de justiça até o endereço indicado à fl.93, sob pena de extinção 

pelo abandono da causa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140850 Nr: 3411-91.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daparé & Cia Ltda, Pedro Carlos Daparé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila de Moura Santos - 

OAB:24032/O, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT, Orlando 

Junio Gonçalves de Moraes - OAB:26449/O

 Vistos.

 Cuida-se de cumprimento de sentença em que os valores foram pagos em 

sua integralidade, conforme alvarás judiciais em anexo.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Custas e honorários conforme sentença.

Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, dê-se baixa na 

distribuição e anotações de estilo. Arquive-se.

Expeça-se o necessário. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 1979 Nr: 39-04.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narciso Francisco Bosi, Nayara Luana Bosi, 

Elaine Débora Bosi, Debora Eloisa Bosi Bairrada

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

SHCAIRA - OAB:20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO NESELLO BOSI - 

OAB:52204, Gabriel Alfredo Volpe Navarro - OAB:15825/MT, 

Leonardo Cesar Volpe Navarro - OAB:24,823

 Vistos.Primeiramente, esclareço que a questão da penhorabilidade do 

imóvel descrito nos autos está superada, conforme acórdão proferido nos 

autos às fls.276/281.Outrossim, HOMOLOGO a avaliação do imóvel de 

matrícula nº6.626 realizada nos autos às fls.286/287, pelos motivos que 

passo a expor.O pedido de nova avaliação do bem penhorado nos autos 

deve ser indeferido, pois consigno que é possível a repetição da avaliação 

judicial quando se verifica a incidência de uma das três hipóteses 

arroladas no art. 873 do Código de Processo Civil: "Art. 873. É admitida 

nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, 

fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do 

avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve 

majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida 

sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. 

Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste 

artigo."Nestes casos, é ônus da parte insurgente demonstrar, de forma 

cabal, a inadequação da avaliação impugnada. No caso dos autos a parte 

Executada limita-se a apenas afirmar que o valor atribuído ao imóvel em 

avaliação está em discrepância ao real estado do imóvel, sem sequer 

instruir os autos com o valor atribuído ao bem conforme mercado 

imobiliário.Nestes termos, verifico que a parte impugnante sequer 

apresentou elementos robustos que infirmem a avaliação realizada por 

serventuário da Justiça, que é dotado de fé pública.Assim, conforme 

acima consignado, INDEFIRO o pedido de fls. 288/288-v e, diante da 

manifestação de fls. 291/292, DETERMINO que o bem penhorado seja 

alienado judicialmente pelos leiloeiros credenciados na Comarca. 

OFICIE-SE a Diretoria do Foro, solicitando a inclusão do bem na pauta da 

próxima Hasta Pública.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 2233 Nr: 38-48.1999.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizeti Sifuentes Lopes, Alexandrina de 

Almeida Sifuentes Lopes, José Ermelino de Almeida, Celso Sebastião de 

Almeida, Rosangela Ramos Brogio de Almeida, Cecília Baule de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Diante do pleito formulado às fls. 206/207, esclareço que, o feito tramita 

neste juízo desde 10/03/1999, sendo que até o presente momento 

somente dois executados foram citados, conforme se comprova à fl.58, e 

a parte exequente não regularizou a citação de todos os executados, ou 

seja, passados 10 (dez) anos do protocolo desta ação, ainda existem 

executados que não foram citados.

Outrossim, noto que alguns executados faleceram no decorrer do 

processo, e, mais uma vez, a parte exequente não procedeu a habilitação 

necessária, o que induz o flagrante abandono da causa pelo exequente.

Portanto, DETERMINO a intimação da parte autora pessoalmente, bem 

como do patrono por ela constituído para, em 15 (quinze) dias, 

procederem a regularização processual, sob pena de extinção do feito 

pelo abandono.

Após, voltem-me conclusos para a liberação de todos os bens 

penhorados/encontrados via sistemas bacenjud, renajud e infojud.

Às providência, intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64696 Nr: 4179-61.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Eburneo Queiroz - 

OAB:16.469-MT

 Ante o exposto, DEFIRO A PENHORA MENSAL do salário do executado 

Luiz Carlos Queiroz, na proporção de 15% (quinze por cento) sobre o 

salário auferido pelo mesmo, até o limite da dívida.Expeça-se Ofício ao 

Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Alta Floresta/MT 

para que proceda ao desconto de 15% sobre o salário do executado, 

direto em folha de pagamento, visto a atual realizada fática salarial do 

executado.Esclareço, ainda, que o valor mensal descontado deverá ser 

depositado em conta judicial, para liberação por meio de Alvará Judicial.Por 

fim, DETERMINO o apensamento dos presentes autos à execução fiscal de 

Código 50190..Às providências, intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 105062 Nr: 254-18.2013.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vergilio Zanco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Dalva Vitorino Zanco - Espolio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Gonçalves Paschoal - 

OAB:SP 126.985, Fernando França Nishikawa - OAB:13169-O, Higor 

Huynter Carinhena - OAB:8061-B/MT, Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:MT/6816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Acerca da petição aportada pelo Município de Alta Floresta/MT (fls. 

139/146), INTIME-SE o Inventariante para que, em 15 (quinze) dias, 
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manifeste-se nos autos, devendo, no mesmo prazo instruir os autos com 

as certidões negativas expedidas em nome da falecida Maria Dilva Vitorino 

Zanco (inclusive a certidão negativa de débito conjunta da SEFAZ/PGE), 

bem como certidão de negativa de dependentes expedida pelo INSS e 

certidão de inexistência de testamento, expedida pelo CENSEC.No que diz 

respeito à necessidade de pela juntada da GIA de apuração do imposto ou 

declaração de isenção, verifico que, de fato, esta inexiste nos autos, 

deste turno, DETERMINO que o Inventariante, em 30 (trinta) dias, instrua os 

autos com o mencionado documento, devendo, na mesma oportunidade 

apresentar as últimas declarações.Por fim, INDEFIRO o pedido de 

realização de buscas por parte deste Magistrado este trata-se de 

diligência que compete à parte interessada.Após, dê-se vista ao MPE e, 

VOLTEM-ME os autos conclusos para sentença.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 175016 Nr: 6381-93.2018.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enivaldo Vieira Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Raissa Carolina de Oliveira Teles - OAB:23016/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Intime-se o Embargado para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre os embargos declaratórios opostos, nos termos do 

artigo 1.023, §2º do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 4881 Nr: 16-92.1996.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Jesus Assunção, Ativos S/A Securitizadora de 

Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narciso Francisco Bosi -Espólio, Elaine Débora 

Bosi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE JESUS ASSUNÇÃO - 

OAB:MT 3.528-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, diante da inércia da Parte Autora, somente resta à extinção do 

presente feito. Portanto, JULGO EXTINTO o processo, na forma do artigo 

485, parágrafo III, do Novo Código de Processo Civil.Condeno a Parte 

Autora ao pagamento de custas processuais, e honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2ºdo 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143007 Nr: 4629-57.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NS2.Com Internet S.A Netshoes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Gagliardi Neto - 

OAB:273.534-SP, Ricardo Ejzenbaum - OAB:206.365-SP

 Vistos.

 Cuida-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT em desfavor de NS2. COM 

INTERNET S.A. NETCHOES, todos devidamente qualificados nos autos.

À fl. 74 a Exequente peticionou informando que o débito foi quitado em sua 

integralidade, requerendo a extinção do feito, com julgamento de mérito.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Inexistente a determinação de expedição de oficio ao CRI local, para baixar 

eventual restrição, eis que não houve a formalização da penhora nos 

autos.

Isento de custas. Todavia, certifique-se a Escrivania se houve pagamento 

de honorários sucumbenciais e, havendo o depósito, proceda-se a 

expedição de alvará judicial, conforme requerido.

Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, dê-se baixa na 

distribuição e anotações de estilo. Arquive-se.

Expeça-se o necessário. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 90232 Nr: 4589-85.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - 

OAB:9315-B/MT

 Vistos.

Antes da análise do pedido de fls.158, proceda-se a parte autora a 

exclusão da pessoa de Margela Alessandra Vanderlan do polo passivo da 

ação, visto que não atuou como gerente da empresa executada, em 30 

(trinta) dias.

Às providências, cumpra-se.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 124547 Nr: 2105-24.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciele da Silva dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Gomes Neto - 

OAB:7.901-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela OI S/A em face da 

decisão proferida às fls. 224/225.

Alega que há omissão na decisão embargada, eis que o crédito discutido 

nos autos é concursal.

 É o breve relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a decisão foi omissa, eis que a 

decisão que constituiu o crédito transitou em julgado APÓS 20/06/2016, 

todavia, a data do fato qual decorreu o dano moral é o critério CORRETO 

para definir a submissão do crédito à Recuperação Judicial.

Isso porque, a Terceira Turma do STJ consolidou o seguinte entendimento: 

“a constituição de um crédito pressupõe a existência de um vínculo jurídico 

entre as partes e não se encontra condicionada a uma decisão judicial que 

simplesmente o declare”, concluindo que o surgimento do direito creditório 

“não se dá com a prolação da decisão judicial que o reconhece e o 

quantifica, mas com a própria ocorrência daquele evento” (Ministra Nancy 

Andrighi em julgamento do REsp 1.727.771-RS, publicado em 18/05/2018).

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES em parte os presentes Aclaratórios e 

diante da recuperação judicial concedida, determinar a extinção do curso 

da presente execução, nos termos do artigo 59 da Lei 11.101/05 e do 

artigo 485, VI, do Código de Processo Civil com relação à executada OI 

S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, por falta de pressuposto válido para o 

seu prosseguimento, de modo que o crédito novado deverá ser pago de 

acordo com o plano de pagamento aprovado na mencionada recuperação 

judicial, revogadas as decisões anteriores contrárias à presente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 110719 Nr: 6309-82.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genésio Alves de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Consideransdo a manifestação de fls. 136/137, esclareço que os bens 

encontrados via sistema Renajud foram restritos de sua transferência, 

conforme comprovante de fl. 131, assim, de acordo com o artigo 845, §1º, 

do Novo Código de Processo Civil, proceda-se a penhora dos veículos 

descritos à fl. 131 no endereço descrito na inicial.

O bem a ser penhorado deve ser avaliado e depositado em poder do 

executado, que assumirá o encargo de depositário fiel do bem e exercerá 

o ônus de guardá-lo e conservá-lo, bem como de não dispor do mesmo, 

sob pena de ser considerado depositário infiel.

Intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de sua citação ou último endereço cadastrado nos autos, 

acerca da penhora.

Após a efetivação da medida, no prazo de 10 dias, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento.

Em se tratando de veículo financiado (por leasing ou arrendamento 

mercantil), a penhora subsistirá, bem como a excussão subsequente. Em 

tal hipótese, fica garantida a preferência da instituição financeira no 

recebimento do produto da arrecadação, até o limite de seu crédito.

Esclareço que as diligências para a realização da referida penhora serão 

por conta da parte exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 108493 Nr: 3936-78.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Gomes da Silva, Neuci Feliz Machado, 

Jose Maria Barbosa, Manuel Corsino da Rocha, Aldo Mochi Filho, 

Valdevino Conzatti, Ademar Carlito Schreiber, José Mecias da Costa, João 

Batista Henrique da Silva, João Batista de Almeida, Fermino Lires de 

Macedo, Natalicio Kock

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

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra às fls. 

200v/206, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 110596 Nr: 6172-03.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozires A. Rodrigues e Cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AutoMais Distribuidora de Equipamentos e 

Ferramentas Automotivas-EIRELI, Engecass Equipamentos Industriais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Higor Huynter Carinhena - 

OAB:8061-B/MT, Kleber Zinimar Geraldine Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICHARD ABECASSIS - 

OAB:29016

 Vistos.

Diante da decisão de fl.219 foi determinada a expedição de alvará no 

montante de R$2.228,91, referente ao valor remanescente da dívida e, a 

devolução ao executado dos valores bloqueados nos autos às 

fls.209/215.

Todavia, o valor total bloqueado às fls.209/215 atingiu o montante de 

R$2.229,96, sendo expedido alvará ao exequente, visto tratar-se do valor 

remanescente da dívida (fl.223).

Assim, não restou valor algum bloqueado a ser devolvido ao executado, 

motivo pelo qual, DETERMINO o arquivamento do feito com as baixas 

necessárias.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64700 Nr: 4300-89.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Junior Koval Ruiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a 

Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser, 

IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do 

artigo 535 do Código de Processo Civil.2) Apresentada IMPUGNAÇÃO, 

CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os autos 

CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar impugnação, 

CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 do CNJ, 

inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da compensação prevista 

nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição Federal, INTIME-SE o órgão 

de representação judicial da entidade executada para que informe, em 

trinta (30) dias, a existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9º, sob pena de perda do direito de abatimento dos 

valores informados.4) Caso decorra o prazo de que trata o item “3” sem 

resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 535, §3, incisos I e II).5) OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da 

Resolução nº 115 do CNJ (mormente que os precatórios deverão ser 

expedidos individualizadamente, por credor, ainda que exista 

litisconsórcio; que se o advogado quiser destacar do montante da 

condenação o que lhe couber por força de honorários contratuais, na 

forma disciplinada pelo artigo 22, § 4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar 

aos autos o respectivo contrato antes da apresentação do precatório ao 

Tribunal e que ao advogado será atribuída a qualidade de beneficiário do 

precatório quando se tratar de honorários sucumbenciais ou contratuais) 

e o artigo 20 da Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o que dispõe a Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 127551 Nr: 3844-32.2015.811.0007
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francinaldo de Azevedo Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 140, nestes termos, INTIME-SE a Exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê o regular prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 131435 Nr: 5940-20.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Barbosa de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 128, nestes termos, INTIME-SE a Exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê o regular prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 149845 Nr: 653-07.2014.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdO, AdOF, RdOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eline Alexandre Chagas - 

OAB:25364/O, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls.107/108, proceda-se a citação do requerido no 

endereço descrito à fl.107, no mais, cumpra-se integralmente a decisão de 

fl.21.

Bem como, EXPEÇA-SE ofício a empresa ERCILIO NESI ME (fl.109) para 

que seja realizado o desconto em folha de pagamento, referente a pensão 

alimentícia provisória, no importe de 50% do salário mínimo vigente, 

conforme decisão de fl.21, devendo tal valor ser depositado mensalmente 

na conta apresentada à fl.94.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 11892 Nr: 625-02.2001.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEMAT- Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): William José Lima, Wilson Clever Lima - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da manifestação de fls.236/237, DETERMINO a inclusão da 

inventariante do espólio de Wilson Clever Lima, Sra. ANDRÉIA REGIS LIMA, 

no polo passivo da demanda.

Outrossim, realizo em gabinete, via sistema Renajud, a restrição de 

transferência do veículo penhorado às fls.207/209 – GM/OMEGA GLS, 

placa BNJ9708, conforme comprovante em anexo.

Após, intime-se a parte autora para proceder ao regular andamento do 

feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 36384 Nr: 2041-63.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arcino Marino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariosmar Neris - 

OAB:232.751-SP, Cynthia Durante - OAB:10282/MT, Daniel Nunes 

Romero - OAB:168.019/SP, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 251).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO por prazo indeterminado, podendo o Requerente a qualquer 

momento solicitar o desarquivamento para as diligências necessárias.

Deem-se as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 141474 Nr: 3780-85.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Adelaide da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA LARISSA DE SOUZA 

APOLINÁRIO - OAB:357117, Dorival Adilson Benette de Oliveira - 

OAB:18029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Rosseto Sanches - 

OAB:19.142 OAB/MT, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/O, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido 

na inicial, razão por que CONDENO a parte demandada ao pagamento de 

R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, com 

incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária a partir do sinistro.Pelo princípio da causalidade, 

CONDENO a parte demandada ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação.Por fim, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.P.R.I. EXPEÇA-SE o 

competente ALVARÁ JUDICIAL em favor do médico perito.Decorridos 30 

(trinta) dias após o transito em julgado, caso não seja requerido o 

cumprimento de sentença, ao ARQUIVO com as baixas pertinentes. 

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001032-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

CHARLES MIRANDA MEDEIROS (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001032-29.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: ERICA PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: SEGURADORA 

LÍDER Vistos. Verifico que o apelado apresentou contrarrazões ao ID. 
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25199889. Por não haver apelação adesiva ou preliminar nas 

contrarrazões apresentadas, nos termos do artigo 1.011 do CPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 16 de dezembro de 2019. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000119-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU AUGUSTO DE PEDRI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000119-13.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: 

ALCEU AUGUSTO DE PEDRI EXECUTADO: JOAO FERREIRA DA SILVA 

Vistos. Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que 

tramitará nos moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a 

Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa 

dos autos. Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra no ID 

26796924, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC). 

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora. Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa 

de 10% incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC). Caso não haja o 

pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (STJ - REsp 

1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator Ministro LUIZ 

FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 18/12/2009). 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de dezembro de 2019. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002432-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO THIELMANN DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002432-44.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: 

GUSTAVO THIELMANN DE SOUZA EXECUTADO: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Vistos. Trata-se de 

procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos moldes dos 

artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara promover 

as devidas retificações, inclusive na capa dos autos. Intime-se a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, cuja memória de cálculo se encontra no ID 27423321, sob pena de 

incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC). Não efetuado o 

pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o cálculo 

atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de penhora. 

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC). Caso não haja o pagamento 

no prazo acima mencionado, desde já fixo honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito (STJ - REsp 1165953/GO 

RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator Ministro LUIZ FUX, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 18/12/2009). Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de dezembro de 2019. ANTÔNIO FÁBIO 

DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004302-90.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIA GONCALVES VARJAO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT20469-A (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT13120-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1004302-90.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

LUCILEIA GONCALVES VARJAO DE JESUS RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Tendo em vista o teor da certidão de 

ID27183004, NOMEIO, em substituição, a Dra. Fernanda Marchese 

Nishioka, CRM-MT 1939, razão por que, FIXO os honorários em R$ 400,00 

(quatrocentos reais), devendo o perito nomeado ser devidamente intimado 

de acordo com a decisão de ID24541335. Cumpra-se a decisão exarada 

no que tange à perícia médica, encaminhando os quesitos a perita, bem 

como os quesitos eventualmente apresentados pela parte autora. 

Intimem-se. Às providências. Expeça-se o necessário. Alta Floresta/MT, 

16 de dezembro de 2019. Antônio Fabio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001966-16.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISULINA RODRIGUES DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA THAIS COELHO DEOTTI OAB - MT14067/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

Vistos. Trata-se de Ação de Restituição c/c Indenização por danos morais 

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ISULINA RODRIGUES DA 

ROSA em face de ITAÚ UNIBANCO S.A., ambos devidamente qualificados 

nos autos. A requerente alega, em síntese, que é aposentada, recebendo 

benefício do INSS, correspondente ao valor de um salário mínimo, que há 

algum tempo vem sendo descontados valores da sua aposentadoria, que 

não é de se conhecimento. Informa que, surpreendentemente, constatou a 

existência de três empréstimos consignados, todos eles realizados sem o 

consentimento da parte Requerente, que juntos totalizam um montante 

correspondente ao valor de R$12.029,59, sendo que até a presente data 

estão sendo descontados mês da mês de seu benefício previdenciário o 

valor de R$153,00 (cento e cinquenta e três reais). Assim, requer, 

liminarmente a concessão da tutela provisória de urgência para que cesse 

os descontos feitos em seu benefício, correspondente a quantia de 

R$153,00 (cento e cinquenta e três reais), e, ao final, a total procedência 

da inicial, sendo restituído a quantia de R$24.059,18 e a condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais. A inicial (Id19940397), veio 

instruída com os documentos de Id19940405/19941008. Recebi a inicial 

(Id19953569), a tutela de urgência foi deferida, sendo determinando que a 

parte requerida cesse os descontos feitos no benefício da Autora, no 

prazo de 24 horas, correspondente a quantia de R$153,00 (cento e 

cinquenta e três reais), referente aos contratos de nº538612510, 

544036106 e 565933220, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 

(mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, sendo também designada audiência 

de conciliação. Tentada a conciliação, as partes não chegaram a um 

acordo (Id20887151). O Banco Itaú S.A. apresentou contestação ao 

Id21361783, alegando preliminarmente, a prescrição do feito, de acordo 

com o artigo 27 do CDC e súmula 297 do STJ; a inépcia da inicial, eis que a 

parte autora não juntou aos autos o comprovante de endereço atualizado. 

Ao final, informa que os valores referentes aos contratos de 

nº538612510, 544036106 e 565933220 foram liberados em favor da 

autora, motivo pelo qual, requer a condenação da autora em litigância de 
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má-fé e a total improcedência da demanda. Juntou os documentos de 

Id21361787/21360251. A autora apresentou impugnação (Id22315307), 

pela procedência da inicial. É o relatório. DECIDO. Diante das preliminares 

elencadas na contestação, cabe esclarecer que não merecem 

acolhimento, senão vejamos. Não há que se falar em prescrição da 

pretensão, eis que, de acordo com os artigos 206, §3º do CPC e 27 do 

CDC, o prazo prescricional não foi atingido. Outrossim, a alegada inépcia 

da inicial, também não merece prosperar, pois a parte Autora ingressou 

com a presente demanda atendendo aos requisitos exigidos no artigo 319 

do CPC. Sanadas as preliminares, não há outras questões processuais 

pendentes a serem decididas, uma vez que as partes estão bem 

representadas e não há qualquer nulidade a ser sanada. Por entender 

necessário, DEFIRO a prova testemunhal requerida pela parte Requerida 

(Id21361783), bem como, a oitiva da autora. FIXO, como principais pontos 

controvertidos, a legitimidade dos contratos de nº538612510, 544036106 

e 565933220; a existência de fraude nos contratos celebrados, bem 

como, a existência de culpa e o dever de indenizar. Em continuidade, 

antes da realização da audiência a ser designada, DETERMINO a 

expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para informar, em 15 

(quinze) dias, se os valores referentes aos contratos de nº538612510, 

544036106 e 565933220 foram depositados na conta da Autora Isulina 

Rodrigues da Rosa (CPF nº909.977.001-49). DESIGNO audiência de 

instrução para o 13 de abril de 2020, às 13:30 horas, com oitiva da parte 

autora. Considerando que as partes deverão apresentar o rol de 

testemunhas, após, INTIMEM-NAS para comparecerem à audiência supra 

designada, sob as penas da lei, independentemente de novo despacho. 

Caso arroladas testemunhas residentes fora da Comarca, também 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta precatória com 

a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a data designada 

para realização da audiência de instrução neste Juízo Deprecante, a fim 

de que não colidam as datas. INTIMEM-SE todas as partes e seus 

procuradores para comparecerem, consignando, nas intimações das 

partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do CPC. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 03 de dezembro de 2019. 

Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001249-04.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ELIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANEI JOAO DA SILVA OAB - MT24620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001249-04.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

CARLOS ELIAS DOS SANTOS RÉU: ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS 

Vistos. Trata-se de “Ação de Reintegração e Manutenção de Posse c/c 

Medida Liminar” ajuizada por CARLOS ELIAS DOS SANTOS em face de 

ANTÔNIO DE OLIVEIRA SANTOS. Em apertada síntese o requerente aduz 

que, na data do dia 08/01/2014 celebrou o autor avença com o requerido, 

na qual consistia na venda de sua pequena chácara de 01 (um) alqueire, 

ao seu turno o requerido lhe entregaria um imóvel urbano, 

configurando-se, desta forma um contrato de permuta, conforme se infere 

do ID. 18931794. Ademais, sustenta o requerente que após passados 3 

(três) anos da avença ora supracitada, o requerido não cumpriu com o 

combinado, razão pela qual procurou a Defensoria Pública, culminando na 

celebração do termo de acordo de novação entre os litigantes 

(ID.18931794), todavia, segundo o requerente após o prazo de 6 (seis) 

meses o requerido não cumpriu com o acordado e ainda permaneceu na 

posse da chácara do requerente, conquanto com o imóvel urbano, motivo 

pela qual requer seja fixado indenização, levando-se em consideração o 

valor médio do aluguel na região no importe de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), desde a data do dia 08/01/2014, totalizando um 

montante de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais), com referência a 62 

(sessenta e dois) meses de alugueis. Com a inicial (ID. 18931255) foram 

aportados documentos. Recebida a inicial ao ID. 18936306, indeferiu-se o 

pedido de tutela de urgência. O pedido de reconsideração aportado ao ID. 

18996217, foi indeferido, conforme decisão de ID. 19416899. Termo de 

audiência de conciliação ao ID. 20171249. Antônio de Oliveira Santos 

apresentou contestação ao ID. 20844307, alegando, preliminarmente, a 

ausência de interesse processual e a indevida concessão do benefício de 

gratuidade de justiça, pugnando, por fim, pela improcedência da demanda. 

O autor Carlos Elias dos Santos ofertou impugnação à contestação ao ID. 

21425608. Vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Inicialmente, não há que se falar em falta de interesse de agir, isso porque, 

diante do princípio da inafastabilidade do controle judicial, não se vê 

qualquer amparo à preliminar em questão. Aliás, ao se adotar igualmente a 

teoria da jurisdição una, o nosso ordenamento jurídico, afastando-se do 

contencioso administrativo de origem francesa, optou por conferir 

unicamente ao Poder Judiciário a atribuição de compor a lide de forma 

imutável, de sorte que não se encontra qualquer obstáculo para que a 

parte busque o direito, que entende ser devido, diretamente do órgão 

judicante. Por essa razão, notadamente pelo princípio da inafastabilidade 

do controle judicial e pela teoria da jurisdição una, INDEFIRO a preliminar de 

carência da ação por inexistência de interesse de agir. Por outro lado, 

INFORMO que houve a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao 

Autor, visto que devidamente comprovada a sua hipossuficiência, não 

possuindo condições de arcar com os honorários e as custas 

processuais. De mais a mais, não demonstrou o Réu não ser o autor 

hipossuficiente economicamente. Pois bem. As circunstâncias da causa e 

a natureza jurídica da parte requerida evidenciam ser improvável a 

transação. Assim, sem prejuízo de tentativa de conciliação no início da 

audiência de instrução e julgamento (artigo 359 do CPC), PASSO A 

SANEAR o processo desde logo, nos termos do artigo 357 do CPC. 

Inexistem preliminares e questões processuais pendentes a serem 

decididas, bem como as partes estão bem representadas e não há 

qualquer nulidade a ser sanada, declaro o feito saneado. Por entender 

necessário, DEFIRO a prova testemunhal requerida pelas partes do 

processo (depoimento pessoal das partes, bem como oitiva de 

testemunhas). Tocante ao pedido de pericia judicial, pleiteado pelas partes, 

postergo sua análise para após a realização da audiência de instrução, 

caso entenda necessário após a colheita da prova oral. FIXO como pontos 

controvertidos: a) a existência ou não de posse pela parte autora e a sua 

respectiva delimitação; b) a existência de invasão e a data da ocorrência, 

e c) averiguação quanto à eventual existência de inadimplência em relação 

ao negócio jurídico celebrado. Dessa forma, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 16 de março de 2020, às 15h00min. 

Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 

15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do NCPC, bem como 

esclareça, no mesmo prazo, se querem depoimento pessoal. Consignando 

que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, caberá aos advogados das 

partes, informar ou intimar as testemunhas por eles arroladas do dia, da 

hora e do local da audiência, dispensando-se a intimação do juízo. 

Ressalvando que as testemunhas eventualmente arroladas pelo Ministério 

Público ou pela Defensoria Pública serão intimadas pela via judiciária. Caso 

arroladas testemunhas residentes fora da Comarca, independentemente 

de novo despacho, EXPEÇA-SE carta precatória com a finalidade de suas 

oitivas, consignando na deprecada a data designada para realização da 

audiência de instrução neste Juízo Deprecante, a fim de que não colidam 

as datas. INTIMEM-SE todas as partes e seus procuradores para 

comparecerem, consignando, nas intimações das partes autora e rés as 

penas do § 1º do art. 385 do NCPC. Sobre o despacho saneador, se 

tiverem as Partes outras provas a produzirem, especifiquem-nas em 05 

(cinco) dias, esclarecendo a pertinência, nos termos do artigo 357, § 2º do 

NCPC, sob pena de preclusão. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta 

Floresta/MT, 03 de dezembro de 2019. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000035-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CARLINDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE MUNIZ RIBEIRO OAB - MT16325 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILTON NUNES GABRIEL OAB - MT0004342A (ADVOGADO(A))

ANNA LAIS PACHECO GABRIEL OAB - MT0018702A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):
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ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000035-12.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

MUNICIPIO DE CARLINDA RÉU: GERALDO RIBEIRO DE SOUZA Vistos. 

Trata-se de “Ação Civil Pública de Ressarcimento por Ato de Improbidade 

Administrativa c/c Pedido de Liminar” ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CARLINDA/MT em face de GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, ambos 

qualificados nos autos. Aduz a Parte Autora que o Estado de Mato 

Grosso, por meio da Secretaria do Estado de Transporte e Pavimentação 

Urbana, em 01 de julho de 2013 celebrou com o Município de Carlinda/MT 

instrumento de Cessão de Uso de Equipamento n. 075/2013/00/00-SETPU, 

através do qual cedeu ao Município dentre algumas máquinas a seguinte: 

01 motoniveladora da marca komatsu, modelo GD555-3, CHASSI B15284, 

no valor de R$ 555.000,00. Que em 14 de setembro de 2013 a máquina 

cedida em comodato, incendiou enquanto realizava reparos na Estrada 

“A”, no Município de Carlinda/MT. Que apesar da máquina ter se 

incendiado, o Gestor Público não realizou nenhum procedimento 

administrativo com a finalidade de conhecer as razões do incêndio, bem 

como para apurar as responsabilidades. Que tomado conhecimento dos 

fatos, o Estado de Mato Grosso, realizou verificação na máquina cedida 

ao Município e constatou que realmente o equipamento está queimado e 

inservível. Relata que em 15 de agosto de 2017 o Estado de Mato Grosso 

enviou notificação para o Município de Carlinda/MT, na qual requer 

manifestação do Município quanto ao descumprimento das obrigações da 

cessionária. Aduz que o Estado, cumprindo o termo de cessão de uso, irá 

solicitar ao Município de Carlinda/MT que realize a devolução da máquina 

em perfeito estado e condições de uso, ou do valor equivalente à mesma. 

Que em decorrência da perda da máquina, que consiste em 

incomensurável prejuízo para o Erário, requer, em sede liminar, a 

determinação de indisponibilidade de bens do Gestor Geraldo Ribeiro de 

Souza, para o ressarcimento integral do dano causado, no valor de R$ 

555.000,00. Indeferida a tutela provisória de urgência, foi determinada a 

notificação do requerido (ID11307617). Notificado, o requerido apresentou 

manifestação ao ID11934111, pugnando pela rejeição da presente ação, 

condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual, 

pugnou pelo normal prosseguimento do feito, com o consequente 

recebimento da petição inicial (ID14498212). Recebida a inicial 

(ID15719524), foi determinada a citação do requerido. Citado, o requerido 

apresentou contestação ao ID19639752, onde requer a improcedência dos 

pedidos iniciais, com a consequente condenação do autor ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios. Protestando por todos os meios de 

prova admitidos. O Ministério Público Estadual manifestou ao ID21358470, 

requerendo seu ingresso na ação como litisconsorte no polo ativo da 

demanda, nos termos do artigo 17, §4º da Lei nº8.429/92. Bem como, 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide, com a consequente 

condenação do requerido nas condutas descritas nos artigos 10 e 11 da 

LIA. Intimada, a parte autora não apresentou réplica nos autos (ID 

21016229). Após, vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Fixo os seguintes pontos controvertidos e relevantes de direito (CPC, art. 

357): a) a existência de prejuízo ao erário público causado pelo 

descumprimento da CESSÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS Nº 

075/2013/00/00 -SETPU; b) o dolo ou culpa do réu na conduta que gerou o 

aludido prejuízo ao erário; c) o nexo de causalidade entre a conduta do 

réu e o dano ao erário Público; d) o valor do dano ao erário Municipal; 

Defiro a produção de prova testemunhal, bem como oitiva dos Requeridos. 

DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 16 de 

março de 2020, às 15h30min. Deverão as partes apresentar o rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 

357 do NCPC. Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, 

caberá aos advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por 

eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária. Caso arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE todas as 

partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, nas 

intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do NCPC. 

RESSALTANDO QUE EVENTUAL DISCORDÂNCIA EM RELAÇÃO AOS 

PONTOS CONTROVERTIDOS FIXADOS E PROVAS DEFERIDAS DEVERÃO 

SER IMPUGNADOS, NO PRAZO LEGAL, A CONTAR DA INTIMAÇÃO 

DESTA DECISÃO. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 

03 de dezembro de 2019. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003181-27.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PELLEGRINI PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003181-27.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: MARCOS 

PELLEGRINI PEREIRA Vistos. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO interpôs a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL em 

face de MARCOS PELLEGRINI PEREIRA, requerendo a concessão da 

liminar objetivando a proibição do requerido em exercer qualquer atividade 

que provoque danos ao meio ambiente no local, sem autorização do órgão 

ambiental competente, sobe pena de multa diária a ser arbitrada por este 

juízo (ID21571078). Alega na inicial que, consta dos inclusos autos 

Inquérito Civil, registrado no Sistema Integrado do Ministério Público – SIMP 

sob o nº. 000590-011/2012, instaurado na 1ª Promotoria de Justiça da 

Comarca de Alta Floresta, que o IBAMA, em vistoria “in loco” realizada na 

Fazenda Riacho Doce, de propriedade do Requerido, detectou vários 

desmatamentos ocorridos no Interior da Unidade de Conservação do 

Parque Estadual Cristalino. Segundo informações dos Órgãos 

Competentes, a propriedade possui área de 588 hectares dentro do 

Parque Estadual Cristalino, sendo que 28 hectares da área estão abertos 

para pastagem, sendo que a área desmatada soma 39,8 hectares. 

Sustenta a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in 

mora. A inicial veio instruída com os documentos de ID21572953 e 

seguintes. Vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Recebo a inicial, visto que preenche os requisitos do artigo 319 e 

não incide nas hipóteses do artigo 330, ambos do Código de Processo 

Civil. DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA Analisando detidamente 

a inicial, verifico que merece ser deferida a liminar pretendida. É cediço 

que, em sede de tutela de urgência, compete ao Juízo, para fins de análise 

dos requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do CPC/2015, adiante 

transcrito, examinar a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo". Aproximando-se o texto legal do 

mundo concreto dos fatos, verifica-se que deve prosperar o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, porquanto os requisitos para sua 

concessão encontram-se configurados. A Constituição da República 

Federativa do Brasil assegura a proteção ao meio ambiente, visto que seu 

artigo 225 estabelece que: “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” 

Os documentos carreados aos autos indicam que o requerido possui uma 

propriedade de rural que se encontra situada dentro dos limites do Parque 

Estadual do Cristalino, sendo uma área de preservação permanente cuja 

exploração pode ocasionar vários danos ambientais. Desse modo, a 

probabilidade do direito é evidente visto que da análise do estudo apurada 

pela SEMA a pedido do Ministério Público verifica-se do documento 

acostado: “Na vistoria, a referida área foi constatada alterada, porém já 

em processo de regeneração natural juntamente com pastagem. A área 

desmatada é de 39,8 hectares, toda ela cercada com arame liso, mas não 

em gado na mesma, conforme registro fotográfico realizado” (Id. 22978371 

– Pág. 04). Diante disso, tendo em vista a fé pública da vistoria e 

conclusão realizado pela SEMA, em razão do disposto no artigo 405, do 

Código de Processo Civil, há que se concluir indícios suficientes da 

existência de possível ato de desmatamento ilegal na propriedade do 

requerido em total desacordo com o ordenamento jurídico ambiental e 

administrativo. Diante dos fatos, é com arrimo nos princípio da precaução 
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e prevenção que, por este, em matéria ambiental, deve-se sempre que 

possível buscar mecanismos que previnam o dano ambiental, pois 

remediar provavelmente não será possível, dada em regra a natureza 

irreversível dos danos ambientais. Pelo princípio, a atividade praticada 

face aos recursos ambientais disponíveis é de risco certo e concreto. 

Quanto a precaução, quando uma atividade puder causar danos 

ambientais irreversíveis, mesmo que não havendo certeza científica 

quanto à extensão e os efetivos efeitos concretos do dano ambiental, mas 

há base razoável fundada em juízo de probabilidade da potencial 

ocorrência dos danos, o empreendedor deverá ser compelido a adotar 

medidas de precaução para elidir ou reduzir os riscos ambientais. A 

precaução caracteriza-se pela ação antecipada diante do risco de 

ocorrência de dano. No caso em apreço, resta que a atividade 

desenvolvida está em desacordo com as normas e princípios ambientais, e 

a continuidade da atividade sem o devido cuidado, inevitavelmente trará 

consequências irreversíveis ao meio ambiente. Nesta linha de intelecção, 

tem-se que a plausibilidade da medida se mostra evidente, notadamente 

porque não só o meio ambiente deve ser resguardado, mas a saúde da 

população regional, impondo-se a pronta atuação do Poder Judiciário. No 

mesmo sentido o risco ao resultado útil do processo, torna-se visível 

diante do desmatamento acarretar em danos ambientais difusos. De fato, 

em tema de meio ambiente, a cautela deve pender a favor dos interesses 

da sociedade que estão em discussão. Demonstrando o perigo de dano, a 

medida que se impõe é o imediato afastamento da causa que está gerando 

o risco. Neste contexto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os 

requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela de forma 

liminar. No dizer de Fredie Didier Jr: “Toda vez que forem constatados a 

verossimilhança do direito e o risco de danos irreparáveis (ou de difícil 

reparação) resultante da sua não satisfação imediata, deve-se privilegiar 

esse direito provável, adiantando a sua fruição, em detrimento de direito 

improvável da contraparte. (In Curso de Direito Processual Civil, Salvador: 

Juspodivm, 2007, p. 544) Diante dos fatos narrados, incumbe ao requerido 

o dever de se abster de continuar a praticar atos voltados à degradação 

ambiental, devendo estancar a atividade degradante nos exatos termos 

conforme requerido pelo órgão Ministerial, pois do contrário poderá 

acarretar em danos potenciais à coletividade, como o desiquilíbrio 

ecológico, além de prejudicar a qualidade de vida da população, 

competindo ao Poder Judiciário assegurar sua prevenção na forma do 

artigo 225, da CF/88. Advirto, apenas, que o direito que aqui se reconhece 

é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para 

identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pela parte autora. 

Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – 

garantido por uma cognição mais detida e complexa, dita exauriente. 

Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela parte requerente é 

plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais 

acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente demanda. Diante do 

exposto, com amparo no artigo 300, § 1º, do Código de Processo 

Civil/2015, c/c artigo 12, da Lei nº 7.347/85: 1) DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, COMPELINDO O REQUERIDO NA 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER consistente em se abster de exercer 

qualquer atividade que provoque danos ao meio ambiente na propriedade 

denominada Fazenda Riacho Doce no interior do Parque Estadual do 

Cristalino, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, ou, 

até decisão final da causa, sob pena de multa diária, que fixo desde já em 

R$ 1.000,00 (mil reais), devendo a Secretaria expedir os ofícios 

necessários ao cumprimento da ordem judicial. 2) OFICIE-SE o Cartório de 

Registro de Imóveis de Alta Floresta/MT, para que seja averbada na 

matrícula do imóvel a existência da presente ação civil pública ajuizada, 

para que terceiros interessados na aquisição do imóvel tenham prévio 

conhecimento. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Com base no princípio 

da precaução é que parte da doutrina sustenta a possibilidade de inversão 

do ônus da prova nas demandas ambientais, submetendo ao suposto 

degradador/poluidor a obrigação de provar que a sua atividade não é 

perigosa, degradadora ou mesmo poluidora, utilizando-se analogicamente 

o disposto no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, tendo em vista o microssistema 

de direitos difusos e coletivos a que faz parte a ação civil pública e as leis 

relacionadas ao meio ambiente, inclusive, esta tese foi recepcionada pelo 

STJ no REsp. 972.902-RS. A técnica de inversão do ônus da prova no 

curso do processo segue a orientação do STJ como técnica de instrução. 

Ficando a critério do juiz analisar no caso concreto tal possibilidade. 

Assim, o ônus de provar que os danos advindos ao meio ambiente são do 

suposto degradador/poluidor, de modo que a dúvida em regra deve 

prevalecer em prol do meio ambiente. Nestes termos, DEFIRO a inversão 

do ônus da prova. Por fim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 

10 de março de 2020, às 12h00min a ser realizada pelo CEJUSC desta 

Comarca. Intime-se e cite-se a parte requerida para, querendo, responder 

no prazo legal, consignando-se no mandado que não sendo contestada a 

ação presumir-se-ão como verdadeiros os fatos articulado pelo autor nos 

termos do artigo 344, do CPC. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 16 dezembro de 2019. Antônio 

Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000879-93.2017.8.11.0007. AUTOR(A): 

MARCIO GOMES ARAUJO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. De acordo com a decisão 

proferida em agravo de instrumento, o pagamento da perícia de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da Justiça, ou seja, o 

Autor, quando realizada por particular, pode ser feito com recursos da 

União, do Estado e do Distrito Federal (artigo 95, parágrafo 3, inciso II). 

Nesses casos, a lei determina que o valor deve ser fixado conforme 

tabela do tribunal respectivo ou, em caso de omissão, do CNJ. Assim, 

como o Estado de Mato Grosso manifestou sua discordância quanto ao 

valor dos honorários periciais, e, tendo em vista que a empresa nomeada 

para a realização da perícia judicial não aceitará o valor oferecido pelo 

Estado de Mato Grosso, eis que totalmente aquém ao valor cobrado para a 

efetivação da perícia judicial (ID24705728), resta preclusa a realização da 

prova pericial. Portanto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 13 de abril de 2020, às 14h30min. Deverão as partes 

apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

conforme o § 4º do art. 357 do NCPC. Consignando que, de acordo com o 

artigo 455 do NCPC, caberá aos advogados das partes, informar ou intimar 

as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência, 

dispensando-se a intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas 

eventualmente arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública 

serão intimadas pela via judiciária. Caso arroladas testemunhas residentes 

fora da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE 

carta precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na 

deprecada a data designada para realização da audiência de instrução 

neste Juízo Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE 

todas as partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, 

nas intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do 

NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 03 de 

dezembro de 2019. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003312-02.2019.8.11.0007. 

REQUERENTE: CLAUDIR BUBLITZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 
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- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de “Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais c/c 

Lucro Cessantes e Pedido de Tutela Antecipada” ajuizada por CLAUDIR 

BUBLITZ em face de ENERGISA MATO GROSSO, - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A qualificados nos autos. Alega o requerente que é produtor 

rural e tem seu sítio na zona rural, sendo que solicitou o fornecimento e a 

instalação da rede elétrica em sua propriedade, a empresa requerida. A 

Requerida na data de 09 (nove) de maio de 2018 (dois mil e dezoito), 

respondeu ao seu pedido com uma carta (em anexo) com protocolo de nº 

042,18,02016 -2018 -DCMD –ENERGISA, informando sobre os 

procedimentos padrões para tal solicitação da instalação da rede elétrica 

em sua propriedade, contendo orçamento dos materiais, da mão de obra, e 

também do prazo para tal conclusão da obra. Descreve que o prazo 

determinado para tal obra era até o dia 31 (trinta e um) de dezembro de 

2018 (dois mil e dezoito), conforme Resolução Homologatória da ANEEL 

1,993, de 08 (oito) de dezembro de 2015 (dois mil e quinze). Nesta carta 

também possui as características do sistema de fornecimento da energia 

para o Requerente. No tópico a respeito do pagamento item 05 (cinco) da 

carta diz “Toda a obra será custeada pela ENERGISA Mato Grosso, sem 

nenhum ônus ao cliente,” assim previsto pela Resolução de 

Nº414/ANEEL/2010. Todavia, alega que a obra não foi efetivada, quiçá o 

fornecimento de energia elétrico, motivo pelo qual ingressou com a 

presente ação. Com a inicial (ID. 22093776), vieram os documentos de ID. 

22093782/22093786. Recebida a inicial ao ID. 22111795, foi determinada a 

citação da parte requerida, deferida a inversão do ônus da prova, deferida 

a tutela provisória e designada audiência de conciliação. A audiência de 

conciliação restou inexitosa (ID. 23838246). Devidamente citada, a 

empresa ENERGISA MATO GROSSO, - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

apresentou contestação ao ID. 24597889, alegando, preliminarmente, a 

tempestividade da contestação. Ao final, pugna pela improcedência da 

inicial. Juntou documentos no ID. 24598191/24598206. Certificado a 

tempestividade da contestação apresentada (ID. 24682209). A parte 

autora apresentou impugnação no ID. 25636587. Após, vieram-me os 

autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. As circunstâncias da causa 

evidenciam ser improvável a transação, assim, sem prejuízo de tentativa 

de conciliação no início da audiência de instrução e julgamento (artigo 448 

do CPC), passo a sanear o processo desde logo, nos termos do artigo 

331, § 3º, acrescentado pela Lei nº 10.444/2002. Quanto a preliminar 

alegada pelo requerido, verifico que esta encontra-se sanada, eis que a 

contestação foi apresentada no prazo legal, portanto, tempestivamente, 

conforme certidão ao ID. 24682209. Não há outras questões processuais 

pendentes a serem decididas, uma vez que as partes estão bem 

representadas e não há qualquer nulidade a ser sanada. Determino a 

intimação das partes a especificarem outras e eventuais provas que 

pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, delimitando a 

pertinência das mesmas, sob pena de indeferimento, sendo estas 

analisadas em audiência de instrução e julgamento. Assim, por entender 

necessário, DETERMINO a prova testemunhal, bem como, DETERMINO a 

oitiva da parte autora e o depoimento do representante da requerida. FIXO, 

como principais pontos controvertidos: 1) o deferimento/indeferimento do 

pedido do requerente para a realização da obra de instalação da energia 

elétrica; 2) o cumprimento do decreto nº7.520/2011 pelo Autor; 3) se o 

Autor se enquadra no Programa Nacional de Universalização do Acesso e 

Uso de Energia Elétrica – “Luz para Todos”; 4) o prejuízo efetivamente 

causado ao Autor. DESIGNO audiência de instrução para o 17 de fevereiro 

de 2020, às 13:00 horas. Deverão as partes apresentar o rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 

357 do NCPC. Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, 

caberá aos advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por 

eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária. Caso arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE todas as 

partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, nas 

intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do NCPC. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 03 de dezembro 

de 2019. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1005075-38.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

BEBIANO BERTONI RÉU: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E 

PAGAMENTOS LTDA, BANCO BRADESCO Vistos. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito, repetição do indébito e reparação 

por danos morais c/c tutela de urgência proposta por BEBIANO BERTONI, 

em face de PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS 

LTDA - PSERV e BRANCO BRADESCO S.A. Alega autor, em síntese que, é 

aposentado e mantém uma conta corrente no Banco Bradesco de Alta 

Floresta/MT, onde recebe seu benefício pago pelo INSS todo mês. Ocorre 

que vem percebendo que o valor do benefício, que é de R$ 

998,00(novecentos e noventa e oito reais), com os descontos feitos em 

folha pelo INSS, deveria receber todo mês em sua conta salário o valor de 

R$ 667,82 (seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos), 

como consta no Histórico de créditos, documento anexo, o que não está 

ocorrendo. A cada mês, ao retirar o seu salário/benefício, o Autor, idoso, 

pessoa simples e sem nenhum estudo, percebeu o valor menor, mas não 

imaginou tratar de desconto indevido no primeiro momento. Informa que, de 

acordo com o extrato do banco, a PSERV passou a realizar dois 

descontos por mês, em valor altíssimo para o Autor, um desconto de R$ 

73,65 (setenta e três reais e sessenta e cinco centavos) e outro de R$ 

72,00 (setenta e dois reais), que iniciaram no mês de junho de 2019 e vem 

sendo descontados esses valores até a presente data, mesmo com a 

informação repassada ao banco de que esses descontos são indevidos e 

não autorizados. O Autor afirma a inexistência de relação com a 

seguradora, primeira Ré, e mais uma vez que os débitos foram efetuados 

sem o seu consentimento ou autorização, motivo pelo qual requer a 

concessão da tutela antecipada para que as empresas Ré procedam com 

a suspensão dos descontos na conta corrente do autor, e ao final a total 

procedência da inicial pleiteada. É a síntese. Decido. Inicialmente, DEFIRO a 

gratuidade de justiça, com fundamento no art. 99, §2º, do CPC. Bem como, 

defiro o pedido de prioridade na tramitação, eis que comprovado o 

fundamento previsto no artigo 1.048 do CPC e no artigo 71 do Estatuto do 

Idoso. Compulsando os autos, verifico presentes os requisitos que 

ensejam a concessão da medida liminar pleiteada, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, razão pela qual deve ser 

deferida a tutela de urgência requerida, senão vejamos. Nos termos do 

artigo 300 e seguintes do CPC/2015 a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, “in verbis”: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. De tal forma, a tutela de urgência é dividida em 

tutela cautelar destinada a assegurar o resultado final do provimento 

definitivo e do próprio mérito, tutela antecipada do processo, esta como 

medida provisória de natureza antecipatória, de cunho satisfativo e aquela 

como medida provisória de natureza cautelar, de cunho preventivo. Pois 

bem. No caso dos autos, diante das alegações da parte autora e pelos 

documentos trazidos na inicial, em sede de cognição sumária, vejo que os 

requisitos para o deferimento da tutela de urgência se fazem presentes. 

Isso porque, a parte autora sustenta que não firmou nenhum 

empréstimo/contrato com o banco requerido que justificasse o desconto 

mensal em seu benefício, consoante se vê na peça exordial e extratos 

bancários, ambos juntados nos autos, restando presente a probabilidade 

do direito. De igual modo, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, igualmente se faz presente, uma vez que o desconto mensal 

feito no benefício da parte autora prejudica e muito a sua capacidade 

financeira, eis que aposentado. Noutro giro, quanto ao pedido de inversão 

do ônus da prova, em se tratando de direito consumerista, não vejo óbice 
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ao seu deferimento, ante a condição de hipossuficiência da parte autora 

na produção da prova. Diante do exposto, com fulcro no artigo 300 do 

CPC/2015: 1) CONCEDO a tutela de urgência pretendida, DETERMINANDO 

A SUSPENSÃO dos descontos mensais no benefício da parte autora 

referentes a um desconto de R$ 73,65 (setenta e três reais e sessenta e 

cinco centavos) e outro de R$ 72,00 (setenta e dois reais) de sua conta 

corrente. 1.1) Para tanto, OFICIE-SE ao INSS para que proceda à IMEDIATA 

suspensão dos descontos na folha de pagamento da requerente, sob 

pena as penas da lei. 2) Tratando-se de ação que tramita sob o 

PROCEDIMENTO COMUM, DESIGNO audiência de conciliação/mediação 

para o dia 20 de fevereiro de 2020, às 12h30min, a qual será realizada no 

CEJUSC desta Comarca. 3) CITE-SE a parte ré para comparecer à 

audiência supra designada, devidamente acompanhada de seu(sua) 

advogado(a), ou, Defensor Público (CPC/2015, art. 334, § 9º), pois, caso 

contrário, deverá constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir (CPC/2015, art. 334, § 

10), observando-se que a citação deverá ocorrer com antecedência 

mínima de 20 dias da data supra designada (CPC/2015, art. 334). 3.1) 

CONSIGNE-SE, no mandado de citação que, caso a parte ré tenha 

desinteresse na autocomposição, deverá informar, por petição, 

apresentada com dez (10) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (CPC/2015, art. 334, § 5º) e que, havendo litisconsortes, o 

desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 6º). Neste caso, deverá a parte ré 

apresentar contestação observando-se ao disposto no art. 335, II, do 

CPC/2015. 3.2) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de citação, 

que as advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o 

não comparecimento injustificado da parte ré à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 3.3) CONSIGNE-SE, 

ainda , no ato de citação que, caso não haja autocomposição na 

audiência, a parte ré terá prazo de quinze (15) dias, a contar da data da 

audiência supra designada (CPC/2015, art. 335, I), para apresentar 

resposta, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados na 

inicial (CPC/2015, art. 344). 4) INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, art. 334, § 3º) e este(a) último(a) para 

comparecerem à audiência supra designada, consignando ser obrigatória 

a presença de ambos (CPC/2015, art. 334, § 9º) e, caso a parte não 

possa comparecer, deverá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir. 4.1) 

CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de intimação, que as 

advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o não 

comparecimento injustificado da parte autora à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 5) Havendo 

autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para análise acerca de 

eventual homologação. 6) Caso não haja composição, após o aporte de 

resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do CPC/2015. 7) Por fim, 

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de 

veracidade da afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não 

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 8) Defiro o 

pedido de inversão, na forma do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de ação 

que versa sobre direito do consumidor e por ser a parte autora 

hipossuficiente na produção da prova. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Alta Floresta/MT, 26 de novembro de 2019. ANTÔNIO FÁBIO 

DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1005297-06.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSA MARGARETE TONINI KUNTZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SUTILO MARTINS OAB - MT0013182A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1005297-06.2019.8.11.0007. 

EMBARGANTE: ELSA MARGARETE TONINI KUNTZ EMBARGADO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Registra-se que se trata de “Embargos de Terceiros 

s/s Pedido Liminar” ajuizada por ELSA MARGARETE TONINI KUNTZ em 

desfavor do BANCO BRADESCO S. A. Requer a concessão da Gratuidade 

de Justiça. Com a inicial (ID.270510639) foram acostados documentos via 

Sistema PJE. Após, vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Inicialmente, verifico que o pedido da parte autora, no que se 

refere à concessão da Gratuidade de Justiça, não merece prosperar. 

Ocorre que, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, é 

necessário que haja não só a declaração de hipossuficiência financeira, 

mas também a comprovação do estado de miserabilidade jurídica da parte 

autora, o que de fato não ficou demonstrado. Ademais, resta prejudicado 

o requerimento de Justiça Gratuita, que visa à proteção dos necessitados, 

baseado tão somente da afirmação de hipossuficiência financeira, sem a 

demonstração da real capacidade econômica, objetivando apenas se 

beneficiar com a economia do pagamento das custas processuais e evitar 

eventual pagamento de honorários sucumbenciais, no caso de 

improcedência do pedido. Com efeito, a partir da análise dos documentos 

juntados aos autos, verifica-se que Elsa Margarete é casada com ELOIR 

CELSO KUNTZ, empresário e pecuarista. Verifica-se que a mesma, apesar 

de aduzir ser “do lar”, é proprietária de diversos lotes rurais que, 

garantiram a si e ao seu esposo “bens e direitos” em 31/12/2017 de R$ 

1.033.609,58. Assim, em razão da inexistência de comprovação da 

hipossuficiência alegada, o indeferimento do benefício é medida que se 

impõe. Nesse sentido, segue a entendimento jurisprudencial: Relator: Des.

(a) MARIZA PORTO Data da decisão: 20/04/2016 Data da publicação: 

27/04/2016 Decisão: 2016000486676 AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - SIMPLES 

DECLARAÇÃO - ART. 4º DA LEI 1060/50 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DA HIPOSSUFICIÊNCIA - ART.5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. 

O benefício da assistência judiciária é concedido com base na afirmação 

da própria parte interessada de que se encontra em estado de 

miserabilidade jurídica, inteligência do art. 4°, § 1° da Lei 1.060/50 e 

comprovação de sua hipossuficiência financeira, nos termos do art.5º, 

LXXIV, da Constituição Federal. 2. Compete ao julgador, no exercício de 

sua função, analisar se a documentação juntada aos autos demonstra, 

primeiramente, a situação financeira atual da parte e, posteriormente, se 

tal situação enseja a concessão da justiça gratuita. 3. Não comprovada a 

hipossuficiência do agravante, não merece reforma a decisão agravada. 

4. Recurso conhecido e não provido. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO o 

pedido de concessão do benefício da Gratuidade de Justiça e DETERMINO 

a intimação da requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias (em 

analogia ao §2º, do art. 101, do CPC), realize o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, nos 

termos do § único, do art. 102, do Código de Processo Civil. Anoto que em 

caso de litigância de má fé poderá a parte autora ser condenada ao 

pagamento do décuplo das custas processuais. Intime-se. CUMPRA-SE. 

Alta Floresta/MT, 09 de dezembro de 2019. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005025-12.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO OAB - MT0004151S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RODRIGUES ARAGON (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RODE OAB - 763.378.391-53 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1005025-12.2019.8.11.0007. 

EMBARGANTE: CRISTIANA DA SILVA EMBARGADO: ANTONIO 

RODRIGUES ARAGON PROCURADOR: MARCIO RODE Vistos. Trata-se de 

Embargos à Execução interposto por CRISTINA DA SILVA em face de 

ANTÔNIO RODRIGUES ARAGON. Alega o excesso de execução nos 
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termos do artigo 917, inciso III e §2º, inciso I, do CPC., requerem a 

concessão do efeito suspensivo aos presentes embargos, a concessão 

da de justiça gratuita, a condenação do Embargado em custas, despesas 

processuais e verba honorária, além da designação de audiência de 

conciliação. Com a inicial, não vieram documentos. Determinada a emenda 

a inicial, a embargante juntou aos autos declaração de hipossuficiência ao 

id26929879. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Antes da análise do 

pedido inicial, cabe salientar que, o artigo 917 do CPC, descreve a 

seguinte situação: “Nos embargos à execução, o executado poderá 

alegar: III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções 

(...) §3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, 

pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição 

inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo 

discriminado e atualizado de seu cálculo. §4o Não apontado o valor 

correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução: I - 

serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de 

execução for o seu único fundamento”. Assim, de acordo com o que 

preceitua o artigo mencionado acima, a parte Embargante deveria ter 

instruído seus embargos com a prova do que alega, no caso, a planilha 

pormenorizada em que ficasse demonstrado o excesso de execução. É 

nítido, nos presentes autos, que a Embargante não apresentou a planilha 

discriminada referente ao débito discutido, portanto, em sendo os 

presentes embargos à execução fundados no excesso de execução, se 

revela dever da parte Embargante apresentar, concomitantemente com os 

próprios embargos, a discriminação dos calcular, sob pena de rejeição da 

inicial. Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, a 

parte embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entender 

correto, apresentando memória do cálculo, pois a ausência de indicação 

tanto do valor executivo que a embargante entendia correto, quanto dos 

mínimos elementos de prova em amparo à sua tese, impõem a rejeição 

liminar dos embargos à execução, por expressa imposição legal. De 

acordo com o que preceitua a jurisprudência pátria, o alegado excesso de 

execução deve ser acompanhado do cálculo descriminado do valor que o 

embargante entende correto, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA. EMBARGOS DO DEVEDOR. EMBARGOS. EXCESSO 

DE EXECUÇÃO DEMONSTRAÇÃO. O reconhecimento de excesso de 

execução tem por pressuposto a demonstração aritmética de erro na 

apuração do ponto impugnado. A alegação genérica, não atende ao 

requisito de impugnação pontual e demonstração do valor excedido. - 

Circunstância dos autos em que se impõe manter a improcedência dos 

embargos do devedor. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70065446999 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

27/08/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 01/09/2015) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APELO 

CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU LIMINARMENTE OS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE 

DESCRIÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. ART. 739-A, § 5º, CPC. APELO 

MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ART. 557, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. 

Nos termos do artigo 739-A, § 5º, CPC, “quando o excesso de execução 

for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição 

inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob 

pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse 

fundamento”. 2. Ante o claro desatendimento aos requisitos específicos 

dos embargos à execução fundados no excesso de execução, não há 

que se falar em desrespeito aos princípios do devido processo legal e da 

ampla defesa. 3. Ausência de indicação tanto do valor executivo que o 

embargante entendia correto, quanto dos mínimos elementos de prova em 

amparo à sua tese, impõem a rejeição liminar dos embargos à execução, 

por expressa imposição legal (artigo 267, inciso IV, c/c artigo 739-A, § 5º, 

ambos do CPC). 4. Revela-se correta a decisão monocrática que negou 

seguimento a apelo em manifesto confronto com a jurisprudência e a 

comando legal expresso, de acordo com o caput do artigo 557 do CPC. 5. 

Recurso improvido. (TJ-DF - AGR1: 201410100892191 Apelação Cível, 

Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/04/2015, 2ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/04/2015 . Pág.: 198) 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DISCRIMINADA DE 

CÁLCULOS NÃO CONSTANTE NOS AUTOS. ART. 333, I, CPC. PELO 

IMPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Agravo regimental 

interposto em face de decisão deste egrégio Tribunal que deu provimento 

ao agravo de instrumento por estar a decisão recorrida em manifesto 

confronto com a orientação jurisprudencial dominante no âmbito do STJ. 2. 

Ao autor cabe provar o fato constitutivo de seu direito (art. 333, I, do CPC). 

Na hipótese, a agravada deveria ter instruído seus embargos com a prova 

do que alega, no caso, a planilha pormenorizada em que ficasse 

demonstrado o excesso de execução. 3. In casu, nos próprios autos dos 

embargos à execução, como bem apontaram as agravantes em sede 

recursal, a agravada deixa claro que não apresentou concomitantemente 

as planilhas discriminadas referentes a Luzinete Varela Messias e Maria 

Goreth de Araújo. 4. Em sendo os embargos à execução fundados no 

excesso de execução, acompanha-se o entendimento dominante no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que se revela dever 

do embargante apresentar, concomitantemente com os próprios 

embargos, a discriminação dos cálculos, sob pena de rejeição. 5. Agravo 

regimental improvido. (TRF-5 - AGA: 7680062013405000002, Relator: 

Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, Data de Julgamento: 

05/12/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: 12/12/2013) AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 

DESCABIMENTO. EMBARGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO. EMENDA DA INICIAL. INVIABILIDADE. 1. As 

alegações quanto à violação dos princípios constitucionais da equidade e 

da razoabilidade não constam do recurso especial, tendo sido suscitadas 

apenas no agravo regimental, em nítida inovação recursal. Portanto, não 

podem ser apreciadas nesta ocasião. 2. Os embargos à execução 

fundados no excesso de execução devem vir acompanhados da memória 

de cálculo, sendo inadmitida a emenda da petição inicial. 3. Agravo 

regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1421652 PR 

2013/0393572-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data 

de Julgamento: 11/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 18/03/2014) Assim, os embargos à execução fundados no excesso 

de execução devem vir acompanhados da memória de cálculo, sendo 

inadmitida a emenda da petição inicial. Ante o exposto, diante da ausência 

de demonstrativo discriminado do cálculo, alegado em excesso de 

execução, JULGO EXTINTO O PRESENTE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso IV, c/c artigo 917, §3º e §4º, 

inciso I, ambos do NCPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, visto que não comprovada a 

hipossuficiência da parte autora, todavia, isento-o do pagamento de 

honorários advocatícios, visto que não houve a triangularização 

processual. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e 

anotações de estilo. Arquive-se. Expeça-se o necessário. Intime-se. Alta 

Floresta/MT, 11 de dezembro de 2019. Antônio Fábio da Silva Marquezini 

Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA nº 228/2019-CNparO Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA 

SILVA, Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

etc...CONSIDERANDO que a servidora EDINALVA LAURENÇO PEREIRA, 

Matrícula nº 4939, Técnica Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária 

Substituta da Secretaria da 4ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada 

de suas funções por motivo de compensatória, no dia 

6.12.2019;RESOLVE:     DESIGNAR a servidora GRACILDE BENTO DA 

CRUZ, Matrícula nº 2404, Técnica Judiciária - PTJ, para exercer a função 

de Gestora Judiciária Substituta da Secretaria da 4ª Vara Cível desta 

Comarca, no dia 6.12.2019.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do 

Garças, 11 de dezembro de 2019.       MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA 

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORODF/mgstable

 PORTARIA nº 228/2019-CNpar

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO que a servidora EDINALVA LAURENÇO PEREIRA, 

Matrícula nº 4939, Técnica Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária 

Substituta da Secretaria da 4ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada 

de suas funções por motivo de compensatória, no dia 6.12.2019;

RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora GRACILDE BENTO DA CRUZ, Matrícula nº 2404, 

Técnica Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária 
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Substituta da Secretaria da 4ª Vara Cível desta Comarca, no dia 

6.12.2019.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 11 de dezembro de 2019.

 MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

PORTARIA nº 225/2019-CNparO Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA 

SILVA, Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

etc...CONSIDERANDO que o servidor JOSÉ FERNANDO CARVALHO 

SANTOS, Matrícula nº 13530, Analista Judiciário - PTJ, designado Gestor 

Judiciário da Secretaria da Vara Especializada dos Juizados Especiais 

desta Comarca, estará afastado de suas funções por motivo que 

participará do Curso de Capacitação “Programa de Desenvolvimento de 

Gestores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso” promovido pela 

Escola dos Servidores na Capital do Estado, nos dias 9 e 

10.12.2019;RESOLVE:DESIGNAR o servidor HEVERTON LOPES REZENDE, 

Matrícula nº 20595, Analista Judiciário - PTJ, para exercer a função de 

Gestor Judiciário da Secretaria da Vara Especializada dos Juizados 

Especiais desta Comarca, nos dias 9 e 10.12.2019.     Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 11 de dezembro de 

2019.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA   JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 

FORODF/mgstable

 PORTARIA nº 225/2019-CNpar

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO que o servidor JOSÉ FERNANDO CARVALHO SANTOS, 

Matrícula nº 13530, Analista Judiciário - PTJ, designado Gestor Judiciário 

da Secretaria da Vara Especializada dos Juizados Especiais desta 

Comarca, estará afastado de suas funções por motivo que participará do 

Curso de Capacitação “Programa de Desenvolvimento de Gestores do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso” promovido pela Escola dos 

Servidores na Capital do Estado, nos dias 9 e 10.12.2019;

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor HEVERTON LOPES REZENDE, Matrícula nº 20595, 

Analista Judiciário - PTJ, para exercer a função de Gestor Judiciário da 

Secretaria da Vara Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca, 

nos dias 9 e 10.12.2019.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 11 de dezembro de 2019.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

PORTARIA nº 226/2019-CNparO Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA 

SILVA, Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

etc...CONSIDERANDO que a servidora VANESSA FARIA DE FREITAS, 

Matrícula nº 21499, Analista Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária 

da Secretaria da 1ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada de suas 

funções por motivo que participará do Curso de Capacitação “Programa de 

Desenvolvimento de Gestores do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso” promovido pela Escola dos Servidores na Capital do Estado, nos 

dias 9 e 10.12.2019;RESOLVE:DESIGNAR a servidora ANA CARLA DE 

CASTRO PENTEADO, Matrícula nº 13598, Analista Judiciária - PTJ, para 

exercer a função de Gestora Judiciária da Secretaria da 1ª Vara Cível 

desta Comarca, nos dias 9 e 10.12.2019.     Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 11 de dezembro de 2019.MICHELL LOTFI 

ROCHA DA SILVA   JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORODF/mgstable

 PORTARIA nº 226/2019-CNpar

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO que a servidora VANESSA FARIA DE FREITAS, Matrícula 

nº 21499, Analista Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária da 

Secretaria da 1ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada de suas 

funções por motivo que participará do Curso de Capacitação “Programa de 

Desenvolvimento de Gestores do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso” promovido pela Escola dos Servidores na Capital do Estado, nos 

dias 9 e 10.12.2019;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora ANA CARLA DE CASTRO PENTEADO, Matrícula nº 

13598, Analista Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora 

Judiciária da Secretaria da 1ª Vara Cível desta Comarca, nos dias 9 e 

10.12.2019.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 11 de dezembro de 2019.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

PORTARIA nº 227 /2019-CNparO Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA 

SILVA, Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

etc...CONSIDERANDO que o servidor WAGNO CARVALHO DE BRITO, 

Matrícula nº 8153, Auxiliar Judiciário - PTJ, designado Gestor Judiciário 

Substituto da Secretaria da 2ª Vara Criminal desta Comarca, estará 

afastado de suas funções por motivo de compensatória, no dia 

29.11.2019;RESOLVE:     DESIGNAR a servidora NILCELAINE TOFOLI, 

Matrícula nº 13185, Analista Judiciária - PTJ, para exercer a função de 

Gestora Judiciária da Secretaria da 2ª Vara Criminal desta Comarca, no dia 

29.11.2019.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 12 de 

dezembro de 2019.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO   DF/mgstable

 PORTARIA nº 227 /2019-CNpar

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO que o servidor WAGNO CARVALHO DE BRITO, Matrícula 

nº 8153, Auxiliar Judiciário - PTJ, designado Gestor Judiciário Substituto da 

Secretaria da 2ª Vara Criminal desta Comarca, estará afastado de suas 

funções por motivo de compensatória, no dia 29.11.2019;

RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora NILCELAINE TOFOLI, Matrícula nº 13185, Analista 

Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária da Secretaria 

da 2ª Vara Criminal desta Comarca, no dia 29.11.2019.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 12 de dezembro de 2019.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 230/2019 -CNpar   O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA 

SILVA, Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

etc...RESOLVE:CONCEDER a servidora ESTER DIAS LOPES, Matrícula nº 

8079, Auxiliar Judiciária – PTJ, da Secretaria da 4ª Vara Cível desta 

Comarca, 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde, no 

período de 4.12.2019 a 18.12.2019.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 16 de dezembro de 2019.MICHELL LOTFI 

ROCHA DA SILVA JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO     DF/mgstable

 PORTARIA nº 230/2019 -CNpar

 O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:

CONCEDER a servidora ESTER DIAS LOPES, Matrícula nº 8079, Auxiliar 

Judiciária – PTJ, da Secretaria da 4ª Vara Cível desta Comarca, 15 

(quinze) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 

4.12.2019 a 18.12.2019.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 16 de dezembro de 2019.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 229/2019-C NparO Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA 

SILVA, Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

etc...RESOLVE:CONCEDER a servidora JOYCE OLIVEIRA MENDONCA, 

Matrícula nº 23808, Analista Judiciária – PTJ, desta Comarca, 8 (oito) dias 

de licença para tratamento de saúde, no período de 29.11.2019 a 

6.12.2019.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 16 de 

dezembro de 2019.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORODF/mgstable
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 PORTARIA nº 229/2019-C Npar

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:

CONCEDER a servidora JOYCE OLIVEIRA MENDONCA, Matrícula nº 23808, 

Analista Judiciária – PTJ, desta Comarca, 8 (oito) dias de licença para 

tratamento de saúde, no período de 29.11.2019 a 6.12.2019.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 16 de dezembro de 2019.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 323164 Nr: 14647-44.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON FRANCELINO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administrabem Participações Ltda, Evandro 

Moreira Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raizza Adrielly Ferreira da Silva 

Carvalho - OAB:20660/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 07 DE 

ABRIL DE 2.020, às 12h00min.

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §§8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4. DEFIRO o parcelamento das custas processuais em 03 (três) vezes, 

com fundamento no art. 98, §6º do CPC/2015. Ressalte-se que as 

parcelas deverão ser adimplidas até o dia 10 (dez) de cada mês e as 

respectivas guias e comprovantes de pagamento juntadas nos autos, a 

fim de comprovar o recolhimento.

5. ENCAMINHE-SE cópia da presente decisão ao Departamento de Controle 

e Arrecadação do Egrégio Tribunal de Justiça para registro e demais 

providências necessárias, conforme estabelecido no Ofício Circular nº. 

04/2018/GAB/J-Aux, de 06.03.2018, da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

6. Registre-se que após as providências acima anotadas, incumbirá a 

parte interessada promover a emissão das guias de parcelamento que 

estarão disponibilizadas no site do Poder Judiciário – www.tjmt.jus.br.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 301391 Nr: 3070-69.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA ANTUNES DA SILVA MARCELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ao analisar os autos, constata-se que a liminar de busca e apreensão 

do veículo objeto da lide foi devidamente cumprida às fls.48/50. Ainda, à 

fl.53 consta informação de que o requerido foi devidamente citado e não 

purgou a mora, tampouco apresentou contestação no prazo legal.

2. Diante disso, DECRETO A SUA REVELIA, com a aplicação de seus 

efeitos, nos termos do art.344, do CPC.

3. Por ausência de irregularidade processual, declaro o feito SANEADO.

 4. Ainda, constata-se que o processo encontra-se pronto para ser 

julgado, não carecendo de produção de outras provas, consoante dispõe 

o art. 355, I, do CPC.

5. Desta forma, INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão para, 

querendo, se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao 

princípio da lealdade processual, sob pena de preclusão.

 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271316 Nr: 1837-71.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serafim Ritepte Tseretsu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cetelem S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:MT/24.321/O, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:Oab/MT 13245-A

 24.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, verificada a 

prescrição da pretensão indenizatória implícita ao reconhecimento de 

nulidade do negócio jurídico, DECLARO A PRESCRIÇÃO da pretensão 

deduzida na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, II, 

CPC.25.INDEFIRO o pedido de condenação da parte Autora em litigância de 

má –fé.26.CONDENO a parte Autora no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o 

valor da causa, com fundamento no art.86 , parágrafo único, CPC/2015. 

Considerando que a parte Autora é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita (fl.43), SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, que 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da 

requerente.27.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.28.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261415 Nr: 13876-37.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO TSERETSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV Banco de Crédito e Varejo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:15.483-A

 25.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, verificada a 

prescrição da pretensão indenizatória implícita ao reconhecimento de 

nulidade do negócio jurídico, DECLARO A PRESCRIÇÃO da pretensão 

deduzida na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, II, 

CPC.26.INDEFIRO o pedido de condenação da parte Autora em litigância de 

má –fé.27.CONDENO a parte Autora no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o 

valor da causa, com fundamento no art.86 , parágrafo único, CPC/2015. 

Considerando que a parte Autora é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita (fl.42), SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, que 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da 

requerente.28.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.29.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278338 Nr: 6251-15.2018.811.0004
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fran Karlos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Krislian Layson de Oliveira - 

OAB:

 Vistos

1. INTIME-SE o Requerido para se manifestar quanto ao pedido de 

homologação de desistência da ação (fls. 107), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 485, §4°.

2. Após, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319565 Nr: 12858-10.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yamaha Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genivaldo da Costa Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:19339/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Gehm - OAB:MT/16.063

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 317612 Nr: 11972-11.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denise Gomes Teixeira Pirani, Clodoaldo Pirani Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Lopes Miranda, Tulio Lopes Miranda, 

Roldão Miranda Noleto, Euslene Ferreira Leal Noleto, Francisco Lopes 

Miranda, José Lopes Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Beck - OAB:RS-54.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista a falta de tempo hábil para citação da parte Requerida 

conforme certificado à fl. 74, REDESIGNO a audiência de 

conciliação/mediação desta demanda para o dia 07 DE ABRIL DE 2020, às 

12h45min (HORÁRIO OFICIAL DE MATO GROSSO), nos termos do art. 334, 

do CPC.

2. INTIME-SE o Requerente para que se manifeste sobre a diligência 

infrutífera do Oficial de Justiça (fl. 73), promovendo a citação das partes 

Requeridas, no prazo de 15 (quinze) dias, ou requerendo o que entender 

de direito para o prosseguimento do feito.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 323946 Nr: 14983-48.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diana Luna Araújo Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Gomes e S. Tiburcio - 

OAB:GO 36.685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Visando dar efetividade ao ato deprecado, DESIGNO a realização da 

perícia médica em Diana Luna Araujo Fonseca para o DIA 23 DE MARÇO 

DE 2020, às 07:00 (HORÁRIO DE MATO GROSSO), junto ao Mutirão de 

Conciliação das Ações de Cobrança Securitária – DPVAT.

2. Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica que 

ocorrerá, a qual será realizada pelo médico nomeado por este juízo e, 

caso queiram, poderão trazer assistente técnico, cujas despesas serão 

custeadas pelas partes, bem como trazer exames médicos já realizados.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209008 Nr: 8901-40.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito do Alto Xingu - Sicrédi Alto Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronivaldo Antônio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 8.Diante o exposto, DEFIRO o pedido retro e REVOGO parcialmente a 

decisão de fls. 107/108 no que tange a suspensão da CNH do 

Executado.9.Oficie-se o DETRAN para proceder o cancelamento da 

suspensão da CNH, devendo constar resposta do cumprimento nos autos 

no prazo de 15 (quinze) dias. 10.INTIME-SE o Exequente para no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifestar em relação ao veículo localizado às fls. 

101, requerendo o que entender de direito. 11.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 215848 Nr: 375-50.2016.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Edson Nolasco Guimarães, Edson Nolasco 

Guimarães Filho, Luciene Candida Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazônia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT, Jacir Scartezini - OAB:7323 OAB-SC, Marçal 

Marcellino da Silva Neto - OAB:5865 OAB-PA

 VISTOS.

1. Haja vista o conteúdo da petição de fl. 108, e o transcurso do prazo 

anteriormente solicitado, INTIME-SE pessoalmente a parte Embargante para 

que comprove nos autos o pagamento das suas últimas parcelas das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

impossibilidade de prosseguimento do feito.

2. Após, voltem-me conclusos para ulterior decisão.

3. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223098 Nr: 4746-57.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Energisa Mato Grosso S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e 

Crédito Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do 

Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro 

Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 VISTOS.

1. INTIMEM-SE as partes para que se manifestem acerca das informações 

complementares prestadas pelo perito nomeado nos autos, constantes às 

fls. 261/263.

2. Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me conclusos 

para análise da petição de fls. 253/255.

3. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291692 Nr: 13978-25.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Santos Belem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Daycoval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Silva Souza - 

OAB:23131/0, IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - OAB:39931

 VISTOS.

1. Considerando que já existem provas suficientes nos autos para 

embasar o julgamento do feito, INDEFIRO o pedido retro.

2. CERTIFIQUE-SE esta secretaria o transcurso do prazo contido no item 

14 da decisão de fls. 56/57. Após, voltem-me conclusos para sentença de 

mérito.

3. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 72221 Nr: 5468-09.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Adolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804, 

Eduardo Azevedo Gomes - OAB:MT 17.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 7.Da análise dos autos verifica-se que houve a penhora de 17.761 

(dezessete mil setecentos e sessenta e um) sacas de sal, avaliada no 

valor de R$ 355.220,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil e duzentos e 

vinte reais), tendo como depositário o Executado (fls. 155). Dessa forma, 

INTIME-SE o Executado para se manifestar sobre os bens penhorados, no 

prazo de 15 (quinze) dias.8.Ademais, DEFIRO o pedido de realização de 

nova avaliação dos imóveis supracitados, ressaltando que somente 

deverão ser avaliados os imóveis que estão penhorados, quais sejam os 

matriculados sob nº 579 e 49.109, devendo as partes serem notificadas 

do dia e hora a ser realizada a avaliação para, caso queiram, acompanhar 

a diligência. 9.Após a realização da nova avaliação, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.10.Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176613 Nr: 10647-11.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivonete Rafagnin Kloc

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Amable Gago Lopes, Elvira 

Fernandez Paez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com fundamento no art. 344 do CPC/2015, DECRETO a revelia da parte 

requerida, já que embora citada não apresentou contestação, conforme 

certidão de fl.112.

2. Considerando que não houve arguição de preliminares, DOU O FEITO 

POR SANEADO.

3. Verifica-se que a controvérsia gira em torno do tempo de posse 

exercido pela antiga possuidora do imóvel, Sra. Maria Helena Ferreira, 

diante disso, INTIMEM-SE as partes para, justificadamente, especificarem 

as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

5. Após, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176950 Nr: 11064-61.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriela da Silva Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Combrasil - Cia Brasil Central Comércio e 

Industria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7.Portanto, diante do exposto e de tudo que consta nos autos, 

DETERMINO o cumprimento da sentença de fls. 176/177 e, via de 

consequência, AFASTO a obrigação de recolhimento do ITBI, diante da 

impossibilidade de incidência do tributo em caso de aquisição originária de 

propriedade de imóvel.8. Após o cumprimento desta determinação, 

PROCEDA-SE às baixas e anotações necessárias e ARQUIVE-SE com as 

cautelas de praxe.9. Expeça-se o necessário. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191595 Nr: 11442-80.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Benicio Pereira Còrtes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Alves de Santana, Agropecuaria 

Cristino Côrtes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, CRISTIANE LOPES MANTOVANELLI - OAB:259069, 

MARCOS AURÉLIO CHIQUITO GARCIA - OAB:123.583/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de RENAJUD (apenas transferência).

2. PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de obter as 

três últimas declarações de imposto de renda das partes executadas, com 

o fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

3. Ressalte-se que as cópias das declarações deverão ser mantidas em 

arquivo específico, visando o resguardo do sigilo fiscal do devedor, 

podendo ser manuseado apenas pelas partes e pelo Magistrado, com o 

fim exclusivo de averiguar a existência ou não de bens passíveis de 

penhora.

4. Ainda, DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos 

ativos encontrados em nome do executado, com base no artigo 835, 

CPC/2015.

5. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

6. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- INTIME-SE a parte Autora para colacionar aos autos a matrícula 

atualizada do imóvel que pretende a penhora, no prazo de 10 (dez) dias.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192300 Nr: 11891-38.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE T BRUNCK CIA LTDA ME, Jorge 

Teixeira Brunck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Teixeira Guimarães - 

OAB:21665-0/MT, MANOELA RODRIGUES DA SILVA - OAB:MT/22280-O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 
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artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a): Samir 

Mahmud Castro Wadi OAB/MT 19003 , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 200952 Nr: 4358-91.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor Dias Degiacometi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. C. Santos e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Saito - OAB:13392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marceli Fernanda Carelli - 

OAB:MT 16.054

 DISPOSITIVO 61. Diante do exposto, consubstanciado na fundamentação 

supra e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para CONDENAR a empresa 

Requerida no pagamento da indenização relativa aos Danos Materiais 

Emergentes no valor de R$ 2.727,00 (dois mil setecentos e vinte e sete 

reais), em favor do Autor VALMOR DIAS DEGIACOMETI. 62. Por se tratar 

de responsabilidade contratual, sobre os Danos Materiais (Danos 

Emergentes) deverão incidir juros moratórios desde a data da citação 

(15.08.2013 – fls. 68), devendo os juros ser calculados, à base de 1% ao 

mês (art. 406, CC/02) e correção monetária calculada pelo IPCA, a partir 

da data do efetivo prejuízo, qual seja, 17.04.2013 (fls. 53/54), nos termos 

da Súmula nº. 43-STJ. 63. JULGO IMPROCEDENTE o pleito relativo aos 

Danos Morais, uma vez que a parte Autora não se desincumbiu com o 

ônus que lhe cabia (art. 373, I, CPC/2015). 64. Por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I, CPC/2015. 65. Considerando a sucumbência recíproca, CONDENO 

as partes em litígio no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que FIXO em 15% sobre o valor da causa, nos termos do 

art. 85, §2º, CPC/2015, devendo ser suportados à razão de 40% 

(quarenta por cento) pela parte Autora e 60% (sessenta por cento) pelo 

Requerido. No entanto, no que tange ao Autor, as referidas verbas 

deverão ficar sob a condição SUSPENSIVA de exigibilidade, conforme 

preceitua o art. 98, §3º, CPC/2015, uma vez que é beneficiário da Justiça 

Gratuita (fls. 66). 66. Expeça-se o necessário. 67. Após o trânsito em 

julgado proceda-se às baixas e anotações necessárias e ARQUIVE-SE 

com as cautelas de praxe. 68. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 85911 Nr: 9022-15.2008.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Alaerte Miranda Filho, Diango Miranda dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darcy da Luz Pinheiro, Benedita Carvalho 

Pinheiro, MARIA DE LOURDES BARBOSA SILVA, Antônia Auxiliadora Melo, 

Marlene Rodrigues Lira, Câmara dos Dirigentes Lojistas, Luiz Claudino da 

Silva, Luiz Randt, Carlos Erivalton Pereira Carvalho, Elizabeth Moreira 

Randt, Lindomar Farias Santos, Humberto Henrique Valoes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062

 Vistos.

1. Trata-se de ação de usucapião proposta por ALAERTE MIRANDA FILHO 

em face MARLETE RODRIGUES LIRA (Lote 15-A e 14-A, Matrículas 30.589 

e 30.588), MARIA DE LOURDES BARBOSA E LUIZ CLAUDINO DA SILVA 

(Lote 11-A, Matrícula 29.687), LUIZ RANDT E ELIZABETH MOREIRA RANDT 

(Lote 13-A, Matrícula 33.181), CARLOS ERIVALTON PEREIRA CARVALHO 

(Lote 12-A, Matrícula 35.973) (todos representados pelo Procurador 

Humberto Henrique Valões dos Santos), LINDOMAR FARIAS SANTOS 

(Lote 10-A, Matrícula 38.897) e CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 

BARRA DO GARÇAS ( Lote 9-A, Matrícula 34.216).

2. Todos os confrontantes foram devidamente citados: Lotes 7, 8 e 15 – 

José de Barros Souza e Raimunda Rego Souza (fl.234); Lotes 14 e 13 - 

Darcy Luz Pinheiro e Benedita Carvalho Pinheiro (fls.202 e 240); Lotes 12, 

11 e 10 – Moacir Land Eckert (fl.53); e Lote 9 – Maria da Glória Melo 

(fl.233). Contudo, nenhum confinante se manifestou.

3. O Estado de Mato Grosso e o Município e a União foram corretamente 

intimados (fls.63, 211 e 275) e mostraram desinteresse na causa.

4. Citados os Requeridos MARLETE RODRIGUES LIRA, MARIA DE 

LOURDES BARBOSA E LUIZ CLAUDINO DA SILVA, LUIZ RANDT E 

ELIZABETH MOREIRA RANDT e CARLOS ERIVALTON PEREIRA 

CARVALHO, apresentaram contestação às fls. 71/76 arguindo 

preliminarmente a impugnação ao valor da causa. No mérito, aduz a falta 

de posse mansa e pacifica do Requerente nos imóveis que deseja 

usucapir.

5. O Requerido LINDOMAR FARIAS SANTOS, apresentou contestação às 

fls. 85/91, pleiteando a correção do valor da causa e informando que a 

parte Autora jamais possuiu os imóveis com posse mansa e pacifica.

6. Por fim, a Requerida CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BARRA DO 

GARÇAS/MT, contestou a ação às fls. 283/293, e alegou preliminarmente a 

ocorrência de coisa julgada com relação ao Lote 9-A, conforme já decido 

no processo de cód. 33682. No mérito reforça a falta de posse mansa e 

pacifica da parte Requerente.

 7. Após, vieram-me os autos conclusos.

8. É O RELATÓRIO. DECIDO.

DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

9. No que concerne à impugnação do valor da causa, a preliminar deve 

ser acolhida, uma vez que o valor da causa nas ações de usucapião deve 

ser pautado com base no valor venal do imóvel a ser usucapido, conforme 

dispõe o artigo 292, IV do CPC.

10. Como bem dispõe o art. 292, §3º do CPC, o juiz corrigirá de ofício o 

valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo 

patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

 11. No caso em tela, o Autor atribuiu o valor da causa o montante de R$ 

100,00 (cem reais) apenas para atribuições fiscais. Ocorre que é 

impossível que o valor dos 07 (sete) lotes a serem usucapidos seja 

somente de R$ 100,00 (cem reais), fazendo-se necessária a modificação 

do valor da causa para adequar ao conteúdo patrimonial em discussão. 

Tendo em vista não existem documentos nos autos que permitam a 

correção de ofício, deverá à parte autora instruir o feito com o valor venal 

dos imóveis a serem usucapidos, e consequentemente, readequar o valor 

atribuído à causa.

12. Cabe ressaltar que a correção do valor da causa se faz necessária 

até em ações que fora concedida a gratuidade da justiça, visto que as 

condenações em honorários sucumbenciais são feitas com base no valor 

da causa.

DA COISA JULGADA

13. Aduz a parte Requerida CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 

BARRA DO GARÇAS/MT, que a presente demanda não deve prosseguir 

com relação ao lote 9-A, visto que o mesmo já foi abarcado pela coisa 

julgada, ocorrida no processo de cód. 33682, que supostamente decidiu 

quem realmente é o possuidor do imóvel.

14. Analisando as cópias do processo de cód. 33682, acostadas às fls. 

362/371, verifica-se que a demanda não foi julgada com resolução do 

mérito, mas foi julgada por indeferimento da petição inicial, conforme 

dispõe atualmente o artigo 485, I do CPC.

15. Desse modo, uma vez que o julgamento sem resolução de mérito não 

obsta a propositura de nova demanda (art. 486 do CPC), não há de se 

falar em afetação pela coisa julgada desta demanda, devendo, portanto, 

ter prosseguimento esta ação.

DISPOSITIVO

16. Posto isso, REJEITO a preliminar de COISA JULGADA e determino o 

prosseguimento da demanda, também com relação ao imóvel de matrícula 

nº 34.216.

17. Não obstante, ACOLHO a preliminar de impugnação ao valor da causa, 

outrossim, INTIME-SE a parte Autora para carrear aos autos, documentos 

que comprovem o valor venal dos imóveis ( Lote 10-A, 11-A, 12-A, 13-A, 

14-A e 15-A, da Quadra 14, Bairro Vila Maria Lucia) a serem usucapidos 
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e, consequentemente, CORRIJA o valor da causa, com fulcro no artigo 

292,IV do CPC.

18. Ademais, em caso de regularização do valor da causa, inexistindo 

vícios processuais a serem corrigidos de ofício, DOU O FEITO POR 

SANEADO fixando como ponto controvertido a posse mansa e pacifica da 

parte Requerente nos imóveis objetos da demanda.

19. INTIMEM-SE as partes para, justificadamente especificarem as provas 

a serem produzidas, no prazo de 15 (quinze) dias.

20. Após, voltem-me conclusos.

21. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167149 Nr: 9868-90.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Univar Associação Barragarcense de Educação e Cultura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coraci Francisca da Silva, Diones Gusmão 

Lucas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do despacho proferido nos autos em fls. 167, procedo a 

intimação da parte autora para que informe a pessoa e os dados pessoais 

da mesma, que ficará com o encargo de depositário do veículo a ser 

penhorado, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167149 Nr: 9868-90.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Univar Associação Barragarcense de Educação e Cultura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coraci Francisca da Silva, Diones Gusmão 

Lucas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 36,00 ( trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168235 Nr: 11263-20.2012.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Andrade Santos, Espólio de Joneiler 

Andrade Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tuboplas Indústria e Comércio de Tubos Ltda - 

03.636.975/0001-07

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835, NEILE ANDRADE SANTOS - OAB:5167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS

Considerando os embargos declaratórios interpostos, e a possibilidade de 

efeitos infringentes, nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o 

feito para que seja intimada a parte contrária/embargada para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 59499 Nr: 2769-79.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Carlos Lima Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Jesus Zaniboni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEBERT CLINK DE CAMPOS 

ARRUDA - OAB:19263/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A, Ivo Silveira Rosa - OAB:OAB/MT 17929, Roldrigo 

Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 Vistos

1. DEFIRO pedido retro.

 2. EXPEÇA-SE alvará em conformidade com a indicada às fls. 489.

 3. INTIME-SE a parte Autora para se manifestar requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 59610 Nr: 2808-76.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Facchini Silveira Lopes, Uilson Lopes de 

Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO BENEDETI - 

OAB:7145, José Roberto Benedeti - OAB:MT 7145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Fernando Paz Alarcón 

- OAB:PR 37.007

 Vistos.

1. Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por ELIZABETE 

FACCHINI SILVEIRA LOPES e UILSON LOPES DE SOUZA em face de PREVI 

– CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

2. Às fls. 587/594 a parte Autora requer a expedição de alvará do saldo 

vinculado a esses autos.

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. DEFIRO o pedido retro.

5. EXPEÇA-SE alvará dos valores vinculados em conformidade com as 

contas apresentas às fls. 587/594.

6. Após, INTIME-SE a parte autora para que se manifeste requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 7. Decorrido o prazo e não havendo manifestação, REMETAM-SE os 

autos ao arquivo definitivo, PROCEDENDO-SE às baixas e anotações 

necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68872 Nr: 2335-56.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dimensão Factoring Fomento Mercantil Ltda, 

Elias do Prado, Lucimeire Barros Lopes Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT, Grazziely Barros do Prado - OAB:GO 32.500

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo de 

suspensão dos autos. Dessa forma, impulsiono os autos para que se 

proceda a intimação da parte exequente (via DJE), para que de 

prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297786 Nr: 1163-59.2019.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

 PARTE AUTORA: Flávia Alexandre de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elder Costa Jacarandá, SOUZA BORGES 

COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tentei entrar em contato com a requerente no telefone 

indicado em fls. 78 por dois dias consecutivos ( 12/12/2019 e 13/12/2019) 

e não obtive êxito. Dessa forma, considerando que o endereço informado 

pela parte autora para citação do requerido Eldo Costa Jacarandá em fls. 

75/76 é o mesmo diligenciado em fls. 62/63, impulsiono os autos e procedo 

a intimação da patrona da requerente, para que informe novo endereço de 

citação do requerido, devendo também informar o atual endereço da 

própria requerente.

 Fica fixado o prazo de 05 dias para cumprimento do ato, haja vista 

audiência designada para o dia 18/02/2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230395 Nr: 9321-11.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Antonio de Assis Costa 

Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do despacho de fls. 133, procedo a intimação da parte autora 

para indicar o a pessoa que ficará como depositária do bem, no prazo de 

05 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267780 Nr: 17861-14.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Poliana M. de Carvalho, Poliana Marques de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adaides Pereira Gervásio, Thattiane Gervásio 

do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a): Samir 

Mahmud Castro Wadi OAB/MT 19003 , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270562 Nr: 1388-16.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ananilha Barreira Americo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administrabem Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Mauricio Silveira Júnior - OAB:MT 22.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jarbas Moreira Junior - 

OAB:26929/DF, Mariana Almeida e S. Staciarini - OAB:23.840/GO, 

SIDARTA STACIARINI ROCHA - OAB:20.630

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 323923 Nr: 14974-86.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Antônio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olavo Luiz de Arruda - OAB:MT 

23.773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 26.Diante do exposto, INTIME-SE o Autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDE A INICIAL a fim de indicar com precisão quais 

encargos financeiros pretende controverter correlacionando com as 

cláusulas do Contrato Bancário entabulado entre as partes, assim como 

os respectivos percentuais que entende correto, sob pena de inépcia da 

petição inicial quanto a esses pedidos, nos termos da fundamentação 

supra e conforme disposto nos arts.330 , I, §1º do CPC/2015.27.No mesmo 

prazo, DEVERÁ colacionar ao feito cópia legível do Contrato de fls. 58/62, 

haja vista que é documento necessário e imprescindível para subsidiar as 

alegações de abusividade/ilegalidade dos encargos financeiros ou, ainda, 

eventual recusa da Demandada em fornecer-lhe os documentos, visto que 

incumbe a parte interessada diligenciar nesse sentido, nos termos do 

art.320, do CPC/2015.28.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203889 Nr: 5998-32.2015.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josimar Rodrigues da Silva, Denis Renan Sudre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antônio Rocha Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 

18.030

 41.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial para o fim de reconhecer a posse do Embargante sob o 

imóvel locado sob o nº. 14, da quadra 183, do loteamento denominado 

“Jardim Nova Barra”, protegido pela Matrícula nº. 52.817, do Cartório de 

Registro de Imóveis desta cidade.42.Por consequência, DETERMINO a 

imediata SUSPENSÃO da ordem liminar de Reintegração de Posse 

expedida nos autos em apenso - Cód. 188775, sobre o bem imóvel locado 

sob o nº. 14, da quadra 183, do loteamento denominado “Jardim Nova 

Barra”, protegido pela Matrícula nº. 52.817, do Cartório de Registro de 

Imóveis desta cidade, bem como seja MANTIDA a posse dos Embargantes 

no aludido imóvel, nos termos do art. 678, CPC/2015.43.TRANSLADE-SE 

cópia desta sentença para os autos em apenso, Cód. 

188775.44.CONDENO a parte Embargada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o 

valor atualizado da causa (fls. 45/46), com base no art. 85, §2º, CPC/2015. 

No entanto, as referidas verbas deverão ficar sob a condição 

SUSPENSIVA de exigibilidade, conforme preceitua o art. 98, §3º, 

CPC/2015, uma vez que DEFIRO ao Embargado os benefícios da Justiça 

Gratuita, conforme já deferido nos autos principais - Cód. 188775 (fls. 38 – 

em apenso).45.EXPEÇA-SE o necessário.46.Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.47.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 309355 Nr: 7542-16.2019.811.0004
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Medbarra Serviços Hospitalares Ltda, Antônio Bueno 

Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Por ausência de irregularidade processual, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

2. Verifica-se que o feito não carece de instrução probatória, sendo 

matéria de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, 

estando o processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o 

artigo 355, I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 320455 Nr: 13276-45.2019.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alisul Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroleste Comercial Agropecuária do Leste 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LEMOS MACHADO - 

OAB:25084

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Diante das informações de encerramento das atividades comerciais da 

empresa e da necessidade de citação do sócio indicado às fls. 06 deste 

incidente, INTIME-SE a parte Requerente para que EMENDE a inicial, no 

prazo de 15 (quinze), apresentando o endereço completo e atual do sócio, 

a fim de possibilitar o prosseguimento do feito.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 323835 Nr: 14935-89.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Fernandes de Oliveira Me, Cleide Fernandes de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLAUDIO DA COSTA - 

OAB:18.194/GO, RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - 

OAB:28.339/GO

 Vistos.

1. RECEBO o feito no estado em que se encontra e MANTENHO os atos 

anteriormente praticados.

2. INTIMEM-SE as partes para que, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

ratifiquem suas arguições iniciais e de defesa, respectivamente, sob pena 

de preclusão.

3. PROCEDA-SE o cadastro dos patronos de fls. 518 no Sistema Apolo 

para fins de recebimento de publicações e intimações das decisões 

judiciais.

4. Após, voltem-me concluso para saneamento do feito.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270274 Nr: 1192-46.2018.811.0004

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Beatriz Sales Lima Vargas, Gilson Harley 

Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. P. Brito - Atacado e Varejo, Moisés Pereira 

de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Olavo Luiz de Arruda - 

OAB:MT 23.773

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido formulado pelo requerido às fls.184/185, no que se 

refere a retirada do contrato de fls.122/124, na forma do art.432 , 

parágrafo único, do CPC, devendo ser desentranhado referido documento 

e entregue ao patrono da parte requerida.

2. INDEFIRO o pedido de produção de prova oral formulado pelo 

demandado à fl.185, com fundamento no art.443 , II c/c art.139 , III, ambos 

do CPC, porquanto que a controvérsia existente em torno da relação 

locatícia sub judice não desafia a oitiva de testemunha.

3. Ainda, constata-se que é medida de rigor o acolhimento do pedido de 

liminar de desocupação imóvel formulado à fl.193 pela parte requerente, 

tendo em vista a postura adotada pelo requerido em retirar o contrato 

impugnado pela parte adversa sob o fundamento de falsidade documental. 

Ressalte-se que os demais pedidos elencados às fls.190/197 serão 

devidamente apreciados por ocasião da prolação de sentença.

4. Diante disso, DEFIRO a liminar pretendida e, via de consequência, 

DETERMINO que o requerido desocupe o imóvel objeto da lide, no prazo de 

15 dias, nos exatos termos da decisão de fls.66/67. AUTORIZO desde já 

reforço policial e as prerrogativas do art.212, §1º, do CPC, caso 

necessário para o cumprimento da medida.

5. Por fim, constata-se que o processo está pronto para ser julgado, nos 

termos do artigo 355, I, do CPC, razão pela qual DETERMINO a INTIMAÇÃO 

das partes do teor desta decisão para, querendo, manifestarem, no prazo 

de 05 (cinco) dias, em atenção ao princípio da lealdade processual, sob 

pena de preclusão.

 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165868 Nr: 8095-10.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Washington Geraldo dos Anjos, Fabiola Gomes Spagnol 

dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acelma Maria Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, Paulo Henrique da Silva Magri - OAB:14179-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A, Bruna Santos Carvalho - OAB:19963/O, Ivo Silveira 

Rosa - OAB:OAB/MT 17929

 Vistos

1. Considerando o teor da informação de fls. 190, NOMEIO como perito em 

substituição o engenheiro civil MANOEL VICTOR RODRIGUES DA SILVA, 

CREA MT 042816, RNP 1217388796, que pode ser localizado na Avenida 

Prefeito Nilo Costa, nº 25, Jardim Piracema, Barra do Garças-MT, e 

telefones: (66) 99209-4622 ou (66)  98427-7771,  emai l : 

manoelvctr@gmail.com

2. INTIME-SE o perito nomeado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe se aceita a nomeação, bem como apresente sua proposta de 

honorários (Art. 465, §2°, CPC/2015).

3. Em caso de resposta negativa, voltem-me conclusos para ulterior 

deliberação.

4. No caso de aceitação da nomeação e apresentação dos honorários, 

INTIME-SE a parte Autora, a fim de que no prazo de 05 (cinco) dias 

deposite os valores relativos aos honorários, sob pena de preclusão.

5. Efetuado o depósito dos valores relativos aos honorários periciais, 

INTIME-SE pessoalmente o expert nomeado, com cópia dos quesitos 

formulados, para realizar a perícia e apresentar laudo em 30 (trinta) dias, 

contados da juntada da intimação, informando ao juízo a data agendada 

para o ato mais breve possível.

6. Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de conclusão dos 

autos, DÊ-SE VISTA às partes para que se manifestem e requeiram o que 

entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

concordância tácita.

7. Tudo cumprido, conclusos.

8. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315571 Nr: 10894-79.2019.811.0004

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Basto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Rigonate Pereira, Janete Pereira dos 

Santos, Leiny Pereira, Odair José

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Antonio Almeida Dantas 

- OAB:27150/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 263149 Nr: 14966-80.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:MT/24.321/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 Diante do exposto, DECLARO A OCORRÊNCIA da PRESCRIÇÃO com 

relação ao contrato 0036728844620081205 discutido, nos termos do 

artigo 27, do CDC e art. 178, do Código Civil, e via de consequência, 

JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, II, da lei processual vigente.Tendo em vista o que dispõem os 

princípios da causalidade e da sucumbência, condeno o autor ao 

pagamento das custas, taxas e despesas processuais e de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, com 

fulcro no artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil, ficando suspensa a 

exigibilidade nos termos do Art. 98, §3º, do mesmo códex.Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas de 

estilo.P.R.I.CBarra do Garças/MT, 14 de novembro de 2019.Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166488 Nr: 8972-47.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirley Maria Silva Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cemat - Centrais Elétricas Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:MT 5.672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:OAB/SP 146.977, Murillo Espínola de Oliveira Lima - OAB:MT 

3.127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT 4.062, Robert C. 

Scacchetti de Castro - OAB:238.294

 Acerca do valor incontroverso de R$ 64.151,72 (sessenta e quatro mil, 

cento e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos), considerando 

que em eventual procedência da impugnação da parte requerida, haveria 

condenação ao pagamento da autora em honorários advocatícios em no 

mínimo 10% (dez por cento) sobre o valor controverso de R$ 19.293,17 

(dezenove mil, duzentos e noventa e três reais e dezessete centavos), 

desta forma, DEFIRO o levantamento apenas do valor de R$ 62.151,72 

(sessenta e dois mil, cento e cinquenta e um reais e setenta e dois 

centavos), sendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), permanecera 

depositado para resguardar o pagamento de honorários sucumbenciais, 

conforme fundamentação supra.8.EXPEÇA-SE alvará para levantamento 

do valor de R$ 51.459,78 (cinquenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e 

nove reais e setenta e oito centavos), em favor da autora Sirley Maria 

Silva Campos em conta informada, à fl. 222-verso.9.EXPEÇA-SE alvará 

para levantamento do valor de R$ 5.345,97 (cinco mil, trezentos e 

quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos), em favor do causídico 

Adilson Luiz Esteves Silva em conta informada, à fl. 222-verso.10.Por fim, 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento do valor de R$ 5.345,97 (cinco mil, 

trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos), em favor 

da causídica Elisabeth Martins Ferreira em conta informada, à fl. 

222-verso.11.Outrossim, INTIME-SE a parte autora para manifestação 

acerca da impugnação acerca do excesso de execução no prazo de 10 

(dez) dias.12.Expeça-se o necessário. Cumpra-se inclusive para retificar 

a capa dos autos, partes e valor da causa.Barra do Garças, 13 de 

dezembro de 2019.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297667 Nr: 1086-50.2019.811.0004

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemi Alves Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. L. Construtora Ltda, Lincoln Heimar Saggin, 

Lincoln Heimar Saggin Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michel Ribeiro Rodrigues 

Silva - OAB:MT 12.081, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 NOS TERMOS DA DECISÃO DE FOLHAS 41, ficam os patronos da parte 

requerida intimados via DJE para que no prazo de 15 dias, informe neste 

Incidente o endereço atualizado dos seus contratante, qualificados às 

folhas 08. Como abaixo transcrita:

Vistos em correição.Pautada pelos princípios da boa-fé processual e da 

cooperação entre as partes, estatuídos pelo vigente CPC, defiro o pedido 

de fl. 39.Intime-se o patrono constituído pela requerida nos autos principais 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe neste incidente o 

endereço atualizado dos seus contratantes, qualificados à fl. 

08.Transcorrido o prazo retro assinalado, com ou sem manifestação do 

causídico, manifeste-se a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, no que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Intime-se e se cumpra.Barra do Garças/MT, 11 de novembro de 

2019.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza pde Direito.

Valdete Alves de S Dutra

Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175256 Nr: 8890-79.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilon Barbosa Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Camila Roberta Rockenbach Padilha - OAB:MT 

18.109, José Antonio Tavares Junior - OAB:BA 11.147, Talita 

Verônica Fernandes - OAB:GO 35.090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA FISCHER 

CAVALCANTE - OAB:OAB/MT 16.074, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEX FERREIRA DE 

ABREU, para devolução dos autos nº 8890-79.2013.811.0004, Protocolo 

175256, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 
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medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255815 Nr: 10112-43.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Lojistas 

dos Vestuários e Confecções

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Juarez Sebastião de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO DE 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:MT 13314-B, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 

21.035, Júlio Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Marcelo Farias 

Santos de Almeida - OAB:MT 15.250-A, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IZADORA LOPES 

NOGUEIRA REIS, para devolução dos autos nº 10112-43.2017.811.0004, 

Protocolo 255815, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260389 Nr: 13224-20.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Juarez Sebastião de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e 

Crédito Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do 

Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayr Duarte de Lucena Ribeiro 

Magalhães - OAB:MT 12.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO DE 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IZADORA LOPES 

NOGUEIRA REIS, para devolução dos autos nº 13224-20.2017.811.0004, 

Protocolo 260389, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308162 Nr: 6913-42.2019.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Miguel de Oliveira, Cicero Vieira Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Miranda Carvalho, Jaqueline Patricia 

Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELISABETH 

MARTINS FERREIRA, para devolução dos autos nº 

6913-42.2019.811.0004, Protocolo 308162, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316415 Nr: 11339-97.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Rodrigues de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Nayara Nardes Farias - 

OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 11339-97.2019.811.0004, Protocolo 316415, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316189 Nr: 11212-62.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene Pereira Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Casas Bahia - Via 

Varejo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MARQUES 

DOMINGUES - OAB:175513/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 11212-62.2019.811.0004, Protocolo 316189, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244820 Nr: 2663-34.2017.811.0004

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Juarez Sebastião de Almeida, Maria das 

Dores Santos de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e 

Crédito Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do 

Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayr Duarte de Lucena Ribeiro 

Magalhães - OAB:MT 12.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO DE 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IZADORA LOPES 

NOGUEIRA REIS, para devolução dos autos nº 2663-34.2017.811.0004, 

Protocolo 244820, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 276537 Nr: 5120-05.2018.811.0004

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Luiz Esteves Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Ademir de Assis, João Paulo Farias de 

Assis, Euripedes Luiz Esteves, E. L. Esteves Imobiliária, Juliano Pereira de 

Almeida, SÉRGIO ALVES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:15512/MT

 Vistos em correição.

Considerando que a parte Daybson Azevedo Menezes autor da oposição 

(283954) em apenso, que se encontra na posse do imóvel sob a matrícula 

nº 68.382, fato este que já era de conhecimento do autor em oportunidade 

do ajuizamento da ação de reintegração, desta forma, determino que a 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com o aditamento da 

inicial, a fim de incluir Daybson Azevedo Menezes no polo passivo.

Outrossim, antes de analisar o pedido de tutela, diante da não intimação de 

Daybson Azevedo Menezes para participar da audiência de justificação 

que se encontra na posse do imóvel, intime-se o mesmo para 

manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias.

Retifique-se a distribuição da ação levando em conta a petição de fl. 07, 

vez que o feito foi convertido.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 200908 Nr: 4332-93.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vilela, Erci Pereira Vilela, Arnaldo Vilela, Cláudia 

Helena Gonçalves Santos Vilela, Aparecido Jesus Zaniboni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Silvio Pereira Garcia, Karine Hungria 

Pereira, Rosa Maria Hungria Pereira, TERCEIROS INTERESSADOS, 

AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Santana da Cunha - 

OAB:MT 6775-A, Aurélio Cardoso de Rezende - OAB:17.604-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido formulado pelos requerentes, à fl. 597, proceda-se com a 

tentativa de citação no endereços informados.

Defiro, ainda, o pedido formulado pela União, à fl. 595, intime-se os autores 

para cumprimento no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 294324 Nr: 15483-51.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira Rodrigues Lima, Márcia Helena Rodrigues Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá - Cooperativa de Serviço 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Fagundes Marques - 

OAB:MT 17.113, Lais Lima Muylaert Carrano - OAB:DF 31.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Converto a presente ação em cumprimento de sentença, nos termos do 

art. 523 e ss. do CPC/2015 para processamento do feito, retifique-se no 

sistema e capa dos autos.

Assim, intime-se a parte executada, por correio, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, 

acrescido de custas, se houver, sob pena de aplicação de multa de 10% e 

incidência de honorários advocatícios também no percentual de 10% 

sobre o valor da execução, conforme art. 523, §1º, do CPC/2015.

Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, intime-se o exequente para 

prosseguimento.

Saliente-se que transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC/2015, 

sem o pagamento voluntário, se inicia o prazo de 15 (quinze) dias para 

que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 205085 Nr: 6637-50.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto dos Santos, Maria Luiza Ferreira dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Turmin Azevedo dos Santos, Milton Azevedo 

dos Santos, Wilson Azevedo dos Santos, Vanise Veloso Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurisan de Santana Azevedo - 

OAB:MT 3.573, Rafael Duarte dos Santos - OAB:19.763, WALTER 

GEORGE RAMALHO LIMA - OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I - Cumpra-se conforme requerido pelo Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária, à fl. 396, para cumprimento do ofício expedido, à fl. 393.

II - Acerca do pedido de cancelamento de penhoras existentes em registro 

do imóvel, não compete à exte Juízo, determinar o cancelamento de ordem 

judicial emanada por outro Juízo.

Cumprido item I, arquive-se o presente feito, vez que atingida a sua 

finalidade.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 277802 Nr: 5942-91.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: American Hotel Ltda - ME, Margarida Maria Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Mista Jokey Clube

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nathália Gonçalves de 

Macedo Carvalho - OAB:OAB/SP 287.894, NAYNE CORREA DEVOTTE - 

OAB:22003/0

 Vistos em correição.

Ante a juntada de novos documentos a título de provas pela parte 

requerida, intime-se o autor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, voltem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 285293 Nr: 10273-19.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lavoro Agro Comércial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Moreira Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:SP 198.905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27141-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1273-19.2018.811.0004 – Cód.: 285293

Vistos em correição.

Considerando que o exequente não juntou aos autos cópia do acordo 

celebrado entre as partes, indefiro os pedidos de fls. 39/44.

Intime-se o exequente para prosseguimento, e proceder com o pagamento 

da diligência do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação, 

sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 16 de dezembro de 2019.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 266950 Nr: 17336-32.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rondon Cerqueira de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYME GARCIA OLIVEIRA - 

OAB:401568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:MT 14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:24.197

 Autos nº 17336-32.2017.811.0004 – Cód.: 266950

Vistos em correição.

Considerando a ausência injustificada do requerente à audiência de 

conciliação e que este estava ciente do ato (fl. 46), APLICO MULTA, À 

PARTE RÉ, DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA 

CAUSA, POR PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, 

que reverterá em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 334, 

§8º do CPC/2015.

 Oficie-se a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, para 

conhecimento e cobrança da multa que foi aplicada nos autos em 

desfavor do autor.

Designo audiência para tentativa de conciliação das partes, para o dia 

19/02/2020, às 13:30horas (horário oficial de MT), a ser realizado pelo 

CEJUSC desta Comarca.

Intimem-se as partes para conhecimento e comparecimento ao ato.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 16 de dezembro de 2019.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 199831 Nr: 3642-64.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilon Barbosa Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 Vistos em correição.

Indefiro o pedido formulado pelo requerido para conversão em 

cumprimento de sentença para determinar a juntada de documento pela 

parte autora, vez que foi parte sucumbente da ação de busca e 

apreensão, conforme sentença de fls. 102/103.

Outrossim, ao contrário do que foi afirmado o requerido não é beneficiário 

da justiça gratuita.

Transitado em julgado a presente ação, cumpra-se a sentença, após, 

remetam-se os autos a Central de Arrecadação e Arquivamento, para 

adoção da medias cabíveis.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 274113 Nr: 3616-61.2018.811.0004

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shaddai Munoz Moya

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Foi deferido o parcelamento de custas processuais em 06 (seis) vezes, 

em 02.08.20118, com vencimento em 10 de cada mês.

Em julho de 2019, peticionou aos autos, juntando comprovante de 

pagamento da 1ª parcela em 07.12.2018, notadamente, quando já deveria 

de procedido com a quitação de todas as parcelas.

Desta forma, ante de analisar o pedido de majoração de multa, 

certifique-se a escrivania acerca do pagamento do parcelamento.

Após, intime-se o autor para comprovar o pagamento de todas as 

parcelas vencidas sob pena de cancelamento da distribuição do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 180773 Nr: 2687-67.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. Alves - ME, Maria Moezia Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260

 Vistos em correição.

Acerca do pedido de homologação dos cálculos adequados, manifeste-se 

o(s) executado(s), no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 292041 Nr: 14204-30.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. Bevilacqua Júnior, N. Bevilacqua Júnior, N. 

Bevilacqua Jinior Eireli, Nilo Bevilacqua Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Batatão Comercial de Batatas Ltda, FIDC da 

Indústria Exodus Institucional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Almeida Vieira - 

OAB:358551/SP, Thaís de Almeida Vieira - OAB:358.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO LOVIZETTO 

GONÇALVES LEITE - OAB:315768, Vildete Aparecida de Oliveira - 

OAB:49151/GO

 Vistos em correição.

A tutela foi deferida em favor dos autores, às fls. 57/58, determinando a 

suspensão dos protestos provenientes das notas fiscais nº 158342 e 

158343, de modo que desnecessária sua análise conforme requerido pela 

autora, à fl. 144.

Certifique-se a secretaria acerca das tempestividades das contestações 

apresentadas.

Por fim, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 12.02.2020, 

às 15h00min (horário oficial de Mato Grosso), para tentativa de conciliação 

entre as autoras e a requerida Fidc da indústria Exodus Institucional.

Intimem-se as partes supracitadas para comparecimento através dos 

advogados habilitados.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 314153 Nr: 10104-95.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laudenir Alves de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALNIR FRANCISCA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovana Castro da Costa - 

OAB:27016/MT, Rafael Rabaioli Ramos - OAB:14796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)se tratando o presente feito de competência da 3ª Vara Cível, 

DECLINO da competência para apreciar o presente feito.DETERMINO a 

redistribuição do presente ao referido Juízo, devendo o Sr. Gestor Judicial 

proceder com as cautelas devidas e anotações que se fizerem 

necessárias.Intime-se. Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 16 de dezembro 

de 2019.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 179106 Nr: 1148-66.2014.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jarmes Crispim Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multíplo, 

Nutrivale - Indústria & Comércio de Raçoes Ltda, Tadeu Baisi Cortez, José 

Antonio Galdeano Abud

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13994-A, Edmar Rodrigues de Souza Júnior 

- OAB:4325/MT, Mayr Duarte de Lucena Ribeiro Magalhães - 

OAB:MT 12.843, Michelle Leonel Costa Rodrigues - OAB:19.344/MT

 Diante do exposto, com fundamento no art. art. 1.022 do CPC/2015, 

JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração e, por 

consequência, NEGO-LHES provimento, por não haver qualquer situação 

ensejadora do recurso no julgado de fls. 145/148.DEIXO de aplicar multa 

aludida no art. 1.026, §2º, do CPC/2015 por não vislumbrar, neste 

momento, o caráter protelatório do embargante.Com o trânsito em julgado, 

não havendo interposição de recurso, cumpra-se a sentença.Intime-se. 

Às providências.Barra do Garças/MT, 16 de dezembro de 2019.Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 273051 Nr: 2980-95.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heronides Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Autos n. 2980-95.2018.811.0004 – Cód.: 273051

SENTENÇA

Vistos em correição.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão movida por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTO S/A em face de HERONIDES RODRIGUES DA SILVA.

 A liminar foi deferida, às fls. 22/24.

Não foi possível a citação do requerido, à fl. 35, foi deferido a restrição do 

bem junto ao sistema do RENAJUD (fl. 42 e 46).

A autor(a) pugnou pela extinção do feito, vez que não possui mais 

interesse no prosseguimento (fl. 34).

É o relatório.

 Passo a Decidir.

Primeiramente, insta salientar que o autor(a) da ação poderá pleitear pela 

extinção do feito em qualquer momento processual, não necessitando de 

prévia manifestação do réu, somente quando houver a citação válida, que 

não é o caso em vertente.

Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, ante a 

desistência da ação pelo autor(a).

Revogo a liminar, proceda-se com recolhimento de eventual mandado 

expedido.

Nos termos do artigo 90, caput, do mesmo diploma legal, condeno o 

autor(a) no pagamento das custas e despesas processuais.

 Deixo de condenar o autor no pagamento de honorários advocatícios ante 

a inexistência da formação da relação jurídico processual.

Por fim, proceda-se com baixa da restrição do veículo de fl. 46, junto ao 

sistema do RENAJUD.

P.R.I.C.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Barra do Garças/MT, 16 de dezembro de 2019.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 319209 Nr: 12710-96.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusélia de Fátima Campos, Elizia Bonfim Moraes e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administrabem Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Rabaioli Ramos - 

OAB:14796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 In casu, não havendo elementos neste momento processual para deferir a 

tutela antecipada no sentido de suspender a exigibilidade do pagamento 

das prestações, como postulam as requerentes, o pedido de tutela deve 

ser indeferido.Outrossim, as partes não prestaram nenhuma caução real 

ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir 

a sofrer, notadamente, quando se encontram em atraso com os 

pagamentos das parcelas desde julho/2019, ou seja, muito tempo antes do 

ajuizamento da presente demanda.Isto posto, nego, por ora, a tutela de 

urgência pleiteada, sem que haja qualquer impedimento para sua análise 

posterior, após apresentação de defesa pela parte ré.No mais, não sendo 

caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência 

liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238, caput, do 

Código de Processo Civil, para integrar a relação processual.A citação 

deverá ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do 

representante legal ou procurador do requerido, executado ou 

interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de 

regência. Tratando-se a ação de ato originado por mandatário, 

administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação nas pessoas 

de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo primeiro do 

dispositivo citado.ratando-se o objeto da demanda de matéria em que 

admite-se a autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código 

de Processo Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação/mediação para a data de 

12/02/2020, às 15h30min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 318066 Nr: 12175-70.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liviane Núbia Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Dias de Araujo Filho - 

OAB:35745/GO, Mônica Figueiredo de sousa Lemes - 

OAB:25878/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Pelos motivos acima delineados e por tudo mais que dos autos consta, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência liminar em caráter antecedente, 

formulado na inicial.No mais, não sendo caso, ad initium, de indeferimento 

da petição inicial ou improcedência liminar do pedido, cite-se o(a) 

requerido(a), nos termos do artigo 238, caput, do Código de Processo 

Civil, para integrar a relação processual.A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do requerido, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado.Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), nos termos do artigo 

250, inciso IV do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 12/02/2020, às 16h00min, no horário 

oficial do Estado de Mato Grosso.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 174056 Nr: 7343-04.2013.811.0004

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leomar Valerio Perez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noel Almeida de Jesus, Norma Alves da Silva 

Almeida, Afrânio Vilela Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Vilela 

Torres - OAB:GO0039048

 Em prosseguimento, defiro, neste feito o pedido formulado pelo requerido 

Afrânio Vilela Torres no intuito de ser produzida prova oral consistente no 

depoimento do autor e oitiva de testemunhas arroladas.Indefiro o pedido 

de realização do próprio depoimento formulado pelo requerido Afrânio 

Vilela Torres, vez que somente deve ser deferido em caso de haver 

pedido da parte contrária, o que não ocorreu no presente caso.Com isso, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19/02/2020, às 

16h00min (horário oficial de Mato Grosso).A intimação das testemunhas 

deverá seguir o que determina o artigo 455 caput do Código de Processo 

Civil, cabendo à parte interessada, por meio de seu patrono, juntar aos 

autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme parágrafo 1º do dispositivo citado, sob pena de 

preclusão da oitiva da testemunha que não comparecer.Fica à parte 

facultada a condução da testemunha diretamente à solenidade, 

salientando que será presumido que a parte desistiu da oitiva da 

testemunha que não comparecer (parágrafo 2º do artigo 455).Somente 

será admitida a intimação judicial da testemunha nos casos previstos no 

parágrafo 4º do artigo 155, sendo que no caso do inciso I (frustração da 

intimação por carta) a comprovação do ocorrido deve ser tempestiva, nos 

termos do parágrafo 1º.Acaso a parte intencione a intimação justificada no 

inciso II, deverá apresentar tal postulação no prazo de 05 (cinco) dias 

contados da presente intimação, com a comprovação respectiva, sob 

pena de preclusão.Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios 

da justiça gratuita, na oportunidade da apresentação da enumeração das 

testemunhas ou do pedido fundado no artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, 

deverá ele recolher antecipadamente as custas do ato, sob pena de 

deserção, diante da inteligência do artigo 82, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.Intimem-se as partes a comparecerem ao ato, sendo a parte 

requerida com suas testemunhas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 177548 Nr: 11786-95.2013.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenir Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cemat - Centrais Elétricas Matogrossense s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:OAB/SP 146.977, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299.951/SP

 Vistos em correição.

Acerca da petição de fls. 267/268 e da impugnação de fls. 270/273, 

manifeste-se o exequente.

Após, conclusos.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 320917 Nr: 13569-15.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edevaldo Barros Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto de Freitas Filho, Consórcio Nacional 

Honda Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Costa - 

OAB:217022/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de Ação Ordinária de Contrato de Compra e Venda Decorrente 

de não Transferência de Propriedade de Veículo c/c Pedido de Tutela de 

Urgência c/c Indenização por Danos Morais, formulada por Edevaldo 

Barros Ferreira em face de Adalto de Freitas Filho.

Conquanto o autor tenha requerido os benefícios da justiça gratuita, não 

demonstrou a presença dos pressupostos da benesse pretendida, não 

revelando, por ora, incapacidade financeira para recolher as custas 

judiciais.

Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial com documentação hábil para análise da 

concessão da justiça gratuita ou pagar as custas judiciais.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195712 Nr: 937-93.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darcy Martins de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cortes Imobiliária e Administradora Ltda, Izabel 

de Arruda Chaves Eboli, Lindionor de Sousa Lobo, Isolina Gomes de 

Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Renato de Almeida Orro Ribeiro - 

OAB:11.055, Renato de Almeida Orro Ribeiro - OAB:MT 11.055, 

Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora, via DJE, para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado 

de intimação, no valor de R$ 18,00, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, 

para emissão do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos 

autos, no prazo de cinco dias, bem como para que adote as providências 

necessárias para a distribuição e cumprimento da carta precatória 

distribuíba à comarca de Brasíli-DF, efetuando o recolhimentos de custa, 

taxas e diligência do oficial de justiça naquele juízo .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 275965 Nr: 4710-44.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLENE MARIA ALVES, Mateus Alves Roque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA FORES 

- OAB:6171, TAKCHI IUASSE - OAB:6113-A

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da inicial.Deixo de condenar a parte ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, uma vez 

que é beneficiária da justiça gratuita.P. R. I. C.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 290666 Nr: 13410-09.2018.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodway Comércio de Auto Peças Ltda, Luis Felipe da 

Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Truckauto Center Automotivo Ltda, Walber 

Ferreira Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252, CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - OAB:23507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isis Danielle Magalhães 

Vilela - OAB:19108/O, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 

15.835

 Vistos em correição.

A parte autora requer a realização de consulta junto ao sistema InfoJud, 

bem como a expedição de ofícios às órgãos públicos na busca pelo 

endereço do requerido (fl. 100/101).

 Pois bem. Embora possa o magistrado proceder ao levantamento do 

endereço da parte adversa por meio dos sistema de informações 

disponíveis ao Judiciário, é imprescindível que a parte requerente 

comprove que empregou todos os esforços necessários no sentido de 

localização do réu, ônus que pertence ao autor e não ao Poder Judiciário.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

CONSULTA AO SISTEMA BACEN JUD - LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO 

DOS RÉUS - DILIGÊNCIAS CABÍVEIS AO CREDOR - EXAURIMENTO NÃO 

DEMONSTRADO. - É certo que o Regulamento do BACEN JUD 2.0, de 

24/07/2009, no seu art. 17, autoriza que seja fornecido o endereço da 

parte ao magistrado requisitante. Contudo, antes da sua utilização, 

necessário que a parte autora comprove que empregou todos os esforços 

necessários no sentido de localização do réu, haja vista que é ônus do 

autor, e não do Poder Judiciário, tal encargo. - Apenas quando houver 

comprovada recusa injustificável ou protelação por parte dos órgãos 

públicos em fornecer à credora os endereços dos devedores, justifica-se 

a intervenção do juiz. - Recurso não provido. (TRF 2 - AG 

0002838-59.2016.4.02.0000 RJ 0002838-59.2016.4.02.0000 Órgão 

Julgador 7ª TURMA ESPECIALIZADA Julgamento 12 de Maio de 2016 

Relator SERGIO SCHWAITZER). (destaquei)

No caso, a parte exequente não comprovou minimamente que esgotou os 

meios de que dispunha para localização dos devedores, tampouco que 

houve eventual recusa injustificável por parte dos órgãos públicos em 

fornecer os respectivos endereços.

Além do mais, o INFOJUD diz respeito à informações sigilosas, sendo que 

não se vislumbra a referida situação no presente caso, haja vista não 

tratar-se de quebra de sigilo.

Assim, indefiro o pleito de fl. 80.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote 

providências efetivas para citação do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 317127 Nr: 11724-45.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Maria Brainer de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Oliveira de Alencar - 
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OAB:25158-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno a requerente em custas. Sem honorários, eis que não 

angularizada a demanda.Consigno, contudo, que a exibilidade de cobrança 

de tais verbas da parte autora deverá permanecer suspensa, pelo prazo 

máximo de 5 (cinco) anos, eis que defiro a gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC e da Lei 1.060/50, visto que demonstrado, de 

forma satisfatória, a hipossuficiência da parte autora.Nos termos do item 

2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado 

o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Após o transito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.Intime-se e se cumpra.Barra do 

Garças/MT, 16 de dezembro de 2019. Augusta Prutchansky Martins 

Gomes Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 185259 Nr: 6492-28.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Silva da Mata Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Moreira, Lindinalva Rodrigues Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086, João Conceição Neves - OAB:MT 14.897

 Autos N.U. 6492-28.2014.811.0004 – Cód. 185259

Vistos em correição.

Não tendo sido efetivada a intimação do perito nomeado em substituição e 

juntou, o primeiro perito, manifestação arrazoando a ausência de 

informação quanto a sua mudança de endereço, por economia e 

celeridade processual, revogo o despacho de fl. 369.

Intime-se o perito, via e-mail, para manifestar-se nos termos da decisão de 

fl. 363, no prazo de 5 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e faça-os conclusos para ulterior 

deliberação acerca dos honorários periciais.

Intime-se e se cumpra.

Barra do Garças/MT, 16 de dezembro de 2019.

 Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 194548 Nr: 222-51.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geronimo Berto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino de tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Apesar de a parte afirmar que não mais ostenta condições de arcar com 

as custas processuais (fls. 76/77), deixou de trazer aos autos 

documentos que demonstrem a plausibilidade do pedido.

Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

traga aos autos documentação probatória da hipossuficiência financeira 

alegada, sob pena de extinção.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 232864 Nr: 11114-82.2016.811.0004

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mara Rubia Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483, Patrícia Kretschmer dos Santos - OAB:18.417/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o feito demanda estudo e tempo para prolação de 

sentença ou decisão, identifique o presente feito para deliberação, em 

prazo não superior a 120 dias, conforme dispõe o artigo 21, inciso V, da 

CNGC, devendo autos retornar conclusos ao término do período 

correicional.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 75634 Nr: 8639-71.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SWAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdC, AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, BÁRBARA LENZA LANA - OAB:OAB/MT 10.991, 

Dianary Carvalho Borges - OAB:6445-A, Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE CLARA ALVES 

ADAMCZYK - OAB:13494, José Célio Garcia - OAB:2.809/MT

 Vistos em Correição.

Realizada consulta através do sistema BACENJUD, verifico que o bloqueio 

de valor (Conta junto ao banco do Brasil), conforme extrado anexo. Desta 

forma, determino o desbloqueio do valor na referida conta, medida esta a 

ser adotada junto ao sistema do BACENJUD, após, arquivem-se os autos.

 As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 205813 Nr: 7053-18.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilvanda Maria de Jesus Almeida Paula, Amanda de 

Jesus Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Souza de Medeiros, TERCEIROS 

INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura Nascimento - 

OAB:MT 19048, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Necy Araújo Lustosa Vieira - 

OAB:MT 7.491-A

 Vistos em correição

 Considerando que requerido e confinante foram citados via edital à fl. 106 

e permaneceram inertes, NOMEIO a Defensoria Pública desta comarca 

para, na qualidade de curadores especiais, apresentar defesas no prazo 

legal, com fundamento no artigo 72, II, CPC.

 Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 165134 Nr: 7100-94.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinalbia Fragas da Silva, Edinalbia Fragas da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante de apreciar o pedido de penhora, compete ao autor a atualização o 

valor da dívida, assim, intime-se o autor para proceder com a atualização 

do débito a ser penhorado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 200124 Nr: 3831-42.2015.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci de Souza Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco s/a da Comarca de Osasco, 

S. Rodrigues Azevedo - ME, Sandro Rodrigues Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 Vistos em correição.

Considerando que não houve arguição de preliminares, dou o feito por 

saneado.

Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria de 

direito, estando o processo pronto para ser julgado, nos termos do que 

dispõe o artigo 355, I, do CPC.

Intime-se as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual.

 Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem manifestação, voltem-me 

conclusos para sentença após o término do período correcional.

Intime-se, ainda, o autor para emendar a inicial, para que, no prazo 15 

(quinze) dias, junte cópia dos documentos pessoais ao feito, vez que a 

inicial não foi acompanhada de tais documentos, sob pena de 

indeferimento da inicial.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 72779 Nr: 6005-05.2007.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Balbino Vilela Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo de Carvalho Rosa, Daniella de Carvalho 

Rosa, Raquel de Carvalho Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Balbino Vilela Junior - 

OAB:5.982-MT, Paulo Roberto de Almeida Santos Filho - 

OAB:13685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIVER PAULO SIQUEIRA DE 

SOUZA - OAB:21.619, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 Vistos em correição.

Cumpra-se a decisão de fl. 252.

Intime-se, ainda, o autor para emendar a inicial, para que, no prazo 15 

(quinze) dias, junte cópia dos documentos pessoais ao feito, vez que a 

inicial não foi acompanhada de tais documentos, sob pena de 

indeferimento da inicial.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 183976 Nr: 5463-40.2014.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriane Muratore Oliva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda, Plínio César Bellan, Horley Zoldan, Espólio de Celedônio 

Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Minuscoli Chedio - 

OAB:RS 52.243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Ana Paula Monção Oliveira - OAB:MT 9.030, Aridaque 

Luís Neto - OAB:MT 3.252

 (...)Assim, indefiro o pedido de reabertura de prazo recursal, inexistindo 

qualquer motivo justificante a ensejar devolução de prazo, na qual, não 

estava impossibilitada de apresentação de recurso.Em prosseguimento, 

converto a presente ação em cumprimento de sentença, nos termos do 

art. 523 e ss. do CPC/2015 para processamento do feito, retifique-se no 

sistema e capa dos autos, retirando-se a etiqueta da meta 2.Assim, 

intime-se a parte executada, por meio de seu patrono, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, 

acrescido de custas, se houver, sob pena de aplicação de multa de 10% e 

incidência de honorários advocatícios também no percentual de 10% 

sobre o valor da execução, conforme art. 523, §1º, do 

CPC/2015.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, intime-se o 

exequente para prosseguimento.Saliente-se que transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 do CPC/2015, sem o pagamento voluntário, se inicia o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 246479 Nr: 3840-33.2017.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leontina da Costa Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Ademir de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:15512/MT

 Vistos em correição.

Intime-se o autor para cumprimento da decisão de fls. 229/231, vez que 

não apresentou certidão atualizada dos imóveis, conforme documentos 

juntados, às fls. 235/287, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 283954 Nr: 9439-16.2018.811.0004

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daybson Azevedo Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Luiz Esteves Neto, Juliano Pereira 

de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MYKE BRENDON BORGES - 

OAB:21.498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA VENTURINE ESTEVES - 

OAB:21.977, Gabriel Luiz Esteves - OAB:MT-22.330, Sebastião 

Mendes Moreira - OAB:MT 3.840

 Vistos em correição.

Primeiramente, defiro a emenda a inicial para retificar o valor da causa 

para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em prosseguimento, considerando que devidamente intimados para 

audiência de conciliação designada o requerente Daybson Azevedo 

Menezes e o requerido Juliano Pereira de Almeida, deixaram de 

comparecer de forma justificada a solenidade, considerando o ato 

atentatório à dignidade da justiça, aplico multa no valor de 1% (um) por 

cento sobre o valor da causa aos mesmos, nos termos do art. 334, §8º, 

do CPC, a serem revertidos ao Estado de Mato Grosso.

Comunique-se a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso para 

conhecimento acerca da multa aplicada em favor do Estado.

 Por fim, designo nova audiência de conciliação para o dia 19/02/2020, às 

14:00(horário oficial de Cuiabá/MT).

Intimem-se as partes para comparecimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 177925 Nr: 12201-78.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erci Vieira da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana C. Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Victor Hugo Ribeiro Henrique 

Silva - OAB:OAB-GO 42.096

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 12201-78.2013.811.0004 – Cód.: 177925

Vistos em correição.

Mantenho a justiça gratuita anteriormente deferida.

Em prosseguimento, designo audiência para tentativa de conciliação das 
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partes, para o dia 19/02/2020, às 13:00horas (horário oficial de MT), a ser 

realizado pelo CEJUSC desta Comarca.

Intime-se as partes para comparecimento, sob pena de multa em caso de 

não comparecimento justificado.

A parte executada deverá ser pessoalmente intimada para 

comparecimento ao ato.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 11 de dezembro de 2019.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 253319 Nr: 8569-05.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlindo Costantino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguro Auto / Companhia de 

Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402, MARIANA DE SOUSA ARAÚJO - OAB:21.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 Autos nº 8569-05.2017.811.0004 – Cód.: 253319

Vistos em correição.

Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria de 

direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

Intimem-se as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para sentença.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se

Barra do Garças/MT, 16 de dezembro de 2019.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 202937 Nr: 5448-37.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguinaldo Gonçalves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jardins Empreendimentos Imobiliários Ltda, 

Benedito Neto de Faria, Marcondes Guilherme de Souza, Janaina Aires 

Pereira Guimarães, Humberto Siqueira Nogueira, Khrisnna Magalhães 

Wanderley de Melo, Eduardo Yoshimoto Del Corso, Diego Augusto 

Honorio, Whellyka Ferreira Rosa, Marluce P. Dias, Keydiane Estevão da 

Silva, Kellyane Cristina da Silva Santana, Claudiana Cardoso Ferreira, 

Ylária Pereira da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENE DIEGO MIRANDA DE 

ABREU - OAB:7890, Evelin Kassia Teixeira de Lima - OAB:24796/0, 

Luis Gustavo de Césaro - OAB:OAB/TO 2.213, Mateus Macedo 

Moreira Moraes - OAB:OAB/TO 6.990, Mauricio Haeffner - 

OAB:3245/TO

 Autos nº 5448-37.2015.811.0004 – Cód.: 202937

Vistos em correição.

Cuida-se de ação proposta por AGUINALDO GONÇALVES RODRIGUES em 

face de JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 O autor requereu a desistência do feito, tendo o requerido anuído com o 

pedido.

Após, o feito foi sentenciado, à fl. 148, apesar de haver deferimento de 

justiça gratuita, o autor foi condenado ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios.

 O autor manifestou, às fls. 150/158, pela contradição da sentença.

 É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Nos moldes do art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, os embargos 

de declaração consubstanciam instrumento processual destinado a 

expungir do julgamento obscuridade ou contradições, ou ainda para suprir 

omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao julgador, não se 

prestando para promover a reapreciação do julgado.

 O autor afirmou que a sentença condenou ao pagamento de custas, 

despesas e honorários advocatícios, foi contraditória, vez que é 

possuidor da justiça gratuita.

Ao analisar os autos, constato que a pretensão do embargante merece 

prosperar, visto que a decisão de fl. 46, concedeu o pedido de justiça 

gratuita ao autor.

Deste modo, o provimento dos embargos é medida que se impõe.

 DISPOSITIVO

Diante o exposto, CONHEÇO os embargos de declaração, pois 

tempestivos e lhes DOU PROVIMENTO para EXCLUIR da sentença que 

condenou o autor tão somente ao pagamento de custas e taxas 

processuais. Outrossim, em relação ao pagamento de despesas 

processuais e honorários advocatícios, vez que nos termos do art. 98, 

§2º, não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas 

processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua 

sucumbência, fica a sua exigibilidade suspensas nos termos do art. 98, 

§3º, do CPC.

Decorrido o prazo, sem interposição de recurso, arquive-se o feito.

 Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 16 de dezembro de 2019.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 275671 Nr: 4530-28.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Versatti Comércio de Forros Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Frente ao exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido do requerente 

AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com fulcro no art. 702, §8º, 

CPC/2015, DECLARA-SE CONSTITUÍDO de pleno direito em título executivo 

judicial a obrigação de VERSATTI COMÉRCIO DE FORROS LTDA-ME 

quanto ao pagamento da quantia de R$ 3.628,66 (três mil, seiscentos e 

vinte e oito reais e sessenta e seis centavos), representada pelas 

duplicatas 079433 01/02, 07943302/02, 078983 01/01, 170859 01/03, 

170859 02/03, 170859 03/03, 077809 02/03 e 077809 03/03, devendo 

incidir juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento, e de correção 

monetária pelo INPC a partir da data da citação (27.11.2018) até o efetivo 

pagamento.CONVERTA-SE o mandado inicial em mandado EXECUTIVO, 

nos termos do art. 702, §8º, CPC/2015, devendo o feito prosseguir na 

forma prevista nos artigos 523 a 527 – cumprimento definitivo da sentença 

que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia 

certa.CONDENA-SE o réu no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que FIXA em 10% sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015.Por conseguinte, EXTINGUE-SE O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

CPC/2015.P.R.I.C.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Barra do 

Garças/MT, 16 de dezembro de 2019.Augusta Prutchansky Martins Gomes 

Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 186278 Nr: 7288-19.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Amorim Máquinas Peças Serviços e Representações 

Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Super Giro Supermercado Ltda, FLAVIO 

MEDEIROS, GERALDO BAPTISTA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se o exequente acerca do cumprimento da missiva de citação e dê 

prosseguimento ao presente feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 
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de arquivamento

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 262089 Nr: 14297-27.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Luis Cecílio, Cláudia Helena Pires Cecílio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Alves de Menezes, Marisa Fátima 

Masteguim de Menezes, Terceiros Interessados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 (...)verifica-se o valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), 

conforme fls.19/30, e R-01, da matrícula nº 45.783 de fls. 33/34.A 

jurisprudência da Corte de Justiça firmou orientação no sentido de que o 

valor atribuído à causa deve corresponder ao proveito econômico que se 

pretende obter com a procedência da ação.Nesse sentido:AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VALOR DA 

CAUSA. VALOR ECONÔMICO DA PRETENSÃO. REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "nas ações 

declaratórias, o valor da causa deve corresponder ao do interesse 

econômico em discussão" (AgRg no Ag 744.932/MG, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 1º/07/2008). 2. Limitando-se o Tribunal 

de origem a afirmar que, no caso, a atribuição do valor da causa "guarda 

sim correlação com o valor da causa e do proveito econômico pretendido 

pelo manejo da ação, embora, a princípio, tais valores guardem propósito 

de estimativa", a desconstituição do julgado demandaria o reexame do 

conteúdo fático-probatório, inviável em sede de recurso especial (Súmula 

7/STJ). 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1254620 ES 

2011/0113626-4, Relator:  Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de 

Julgamento: 06/03/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

09/03/2018)Oportunizada a parte autora a emendar o valor da causa, 

limitou-se a declaração de inexistência de busca de proveito econômico no 

presente caso, o que não deve prosperar no presente caso.Por fim, 

corrijo de ofício o valor da causa para o valor de R$ 130.000,00 (cento e 

trinta mil reais), conforme § 3º c/c inciso V, do art. 292 do 

CPC/2015.Remetam-se os autos ao Cartório do Contador/Distribuidor para 

calcular e emitir as respectivas guias de pagamento. Após, intime-se a 

parte autora e o reconvinte para recolhimento integral de taxas e custas 

faltantes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena sob pena de lhe ser 

aplicada a penalidade do art. 290 do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 191084 Nr: 11090-25.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Costa Jacarandá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de tramitação prioritária diante da idade da autora do 

presente feito, nos termos do art. 1.048, do CPC, devendo constar tanto 

no sistema APOLO quanto na capa dos autos mediante colocação de tarja, 

nos termos da CNGC.

Ante a inércia do causídico da requerida, intime-se pessoalmente a 

requerida nos termos da decisão de fl. 206.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 300853 Nr: 2810-89.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalto de Freitas Filho, Adalto de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 RECEBO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO para discussão, por restarem 

tempestivos. Ainda, suplica o embargante para que seja atribuído ao 

presente embargo, efeito suspensivo da execução, sob o argumento da 

devedora principal integrante do Grupo Motogarças estar em recuperação 

judicial, e o título não encontrar-se exigível bem como a dívida estar 

arrolada no plano de recuperação.Neste caso, entendo que merece 

prosperar o pedido do autor.(...), RECEBO os presentes embargos COM 

SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, nos exatos termos do artigo 919, § 1º, CPC. 

Feitas tais considerações, INTIME-SE o embargado, via correios, para 

querendo, oponha impugnação no prazo legal (art. 920, caput c/c 183 do 

CPC).Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 

16 de dezembro de 2019.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão 

NogueiraJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 238263 Nr: 14986-08.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Ádamo Trindade Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Feliphe Diniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÍS SANTOS SANTANA 

ARAÚJO - OAB:20869/MT, WELSON GAIVA MARINO - OAB:14033

 Vistos em correição.

Ciente do agravo de instrumento, mantenho a decisão agravada.

Presto, nesta data, as informações pertinentes.

Após, suspendo o feito até o julgamento do agravo pelo E.TJ/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 301058 Nr: 2905-22.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Fernandes dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Lourenço Silva - 

OAB:20409-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine Fagundes Garcia 

Duarte Alves Pinto - OAB:MT 6.294-B, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:MT 7.556

 Vistos em correição.

Processo em ordem, voltem os autos conclusos para análise do pedido de 

tutela ao término da correição.

Não havendo nenhum prejuízo a sua não apreciação neste momento, 

acerca da suspensão da execução, notadamente, quando os feitos já se 

encontram em apenso.

Após, voltem os autos conclusos para análise da inicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 183117 Nr: 4778-33.2014.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBAMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BTeTL, ABJ, AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleidi Rosangela Hetzel - 

OAB:MT 8.244-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 Vistos em correição.

Chamo o feito à ordem para revogar a decisão de fl. 17, que deferiu a 
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expedição de carta precatória para apreensão de veículos, sem que a 

parte tenha indicado endereço para cumprimento, requisito indispensável 

para o cumprimento pelo Juízo deprecante, notadamente, quando a parte 

somente informa genericamente que os veículos estariam passagem na 

capital.

Em prosseguimento, intime-se o requerente para prosseguimento do feito 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 259670 Nr: 12659-56.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 Vistos em correição.

Cumpra-se a decisão retro, notadamente, quando não houve intimação do 

perito para explicações.

Outrossim, intime-se a requerida para manifestação acerca da 

impugnação do perito arguida pelo requerente, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 17180 Nr: 1955-48.1998.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer - Indústria & Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Lopes Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Florisvaldo Flores Lopes - 

OAB:MT 647

 Vistos em correição.

Cumpra-se a decisão retro, notadamente, quando não houve manifestação 

do executado.

Intime-se o executado para apresentar o bem, nos termos da decisão de 

fl. 138.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 288001 Nr: 11841-70.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Bernardo Machado, CLOVIS BERNARDO 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Daiane Magalhães 

Peres - OAB:MT 15.835

 Vistos em correição.

Desentranhe-se os documentos de fls. 53/54, vez que juntados 

equivocadamente neste feito, conforme requerido pelo parquet, à fl. 81.

Antes de apreciar o pedido ministerial, oportunizo a parte ré a 

manifestar-se acerca do relatório de fls. 92/101, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, voltem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 94464 Nr: 8219-95.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kozo Inada, Divanita Midori Suematsu Inada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa de Previdência dos Funcionários Banco 

do Brasil - PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Cristina Inada - 

OAB:265276/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Andréa - OAB:, 

Marcos Vinicius Barros Ottoni - OAB:16785-DF, Paulo Fernando Paz 

Alarcón - OAB:PR 37.007

 Vistos em correição.

Cumpra-se a o parágrafo final da decisão de fl. 1.076, devendo a parte 

devedora ser intimada para efetuar o pagamento do saldo remanescente, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de mulda de 10% (dez por cento), 

sem prejuízo das medidas expropriatórias cabíveis.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 176746 Nr: 10799-59.2013.811.0004

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transcorpa Transportes de Cargas Ltda, Mair do Carmo 

Colpas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trasn Acran Transportes e Logistica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz Bolzan Amaral - 

OAB:287799/SP, Francisco Batista de Vasconcelos - OAB:MT 

6.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR MARTINS 

BORGES - OAB:PR14184

 Vistos em correição.

Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

Diante do pedido de cumprimento, intime-se o executado para, nos termos 

do artigo 523, caput do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do 

débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da 

condenação de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios também no patamar de 10% (dez por cento), conforme 

parágrafo primeiro do dispositivo citado.

Não havendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento.

Antes de deferir o pedido de levantamento da causação depositada pela 

autora, conforme requerido, à fl. 93, impõe-se ao causídico comprovar 

possuir poderes especiais para levantamento de alvará.

Por fim, expeça-se mandado ao Oficial do Cartório do 2º Ofício desta 

Comarca, para proceder com a sustação definitiva protesto da duplicata 

informada nos autos, devendo o mandado acompanhar da cópia da 

sentença de fl. 89.

Intime-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 188507 Nr: 9089-67.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODEMOTO MOTOS E PECAS LTDA - ME, 

Agrea dos Santos Ibrahim Ali, Samir Ibrahim Ali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR/22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 9089-67.2014.811.0004 – Cód.: 188507

Vistos em correição.

Pois bem, é sabido e ressabido que cabe a parte autora realizar diligências 

para localizar o endereço do requerido.

Assim, compete ao requerente promover todas as diligências no sentido 

de localizar a parte executada não se justificando que o exequente 

transfira integralmente ao Judiciário o ônus de localizar o devedor. A 

intervenção judicial, por meio de pesquisas, expedição de ofícios a órgãos 

públicos ou empresas privadas solicitando informações sobre o endereço 

do executado, deve ser medida excepcional, somente realizada após 

efetiva comprovação do exaurimento das diligências possíveis pelo 

credor, o que não se deu no presente caso.
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Pelas razões expostas, indefiro o pedido formulado pelo Banco do Brasil 

de busca no CNIB.

Por fim, considerando que o ato judicial que determina o arquivamento 

provisório dos autos foi lançado de forma equivocada como sentença de 

mérito, diligencie junto a Corregedoria-Geral de Justiça, ante a inclusão 

errônea dos autos em relatório de baixa de estoque para regularização.

Cumpra-se a decisão retro, de arquivamento provisório dos autos, 

notadamente, que não houve impugnação via recursal por parte do 

exequente.

Intime-se e se cumpra.

Barra do Garças/MT, 16 de dezembro de 2019.

 Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 193510 Nr: 12753-09.2014.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Alves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emiliano Abraão Sampaio Novais, Fernando 

Sampaio Novais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jessica Silva Souza - 

OAB:23919/MT, LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - OAB:OAB/MT 

17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, João Luiz Guimarães Brum - 

OAB:GO 20.888

 Autos n. 12753-09.2014.811.0004 – Cód.: 193510

Vistos em correição.

Considerando que o Código de Processo Civil, nada dispõe acerca do 

impulsionamento de eventual cumprimento de sentença pelo interessado 

depois do trânsito em julgado da decisão, ficara a cargo dos regulamentos 

administrativos tal especificação.

No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

Diante do exposto, considerando que já decorrera tal prazo, determino o 

seu arquivamento.

Defiro o pedido formulado pelo autor para desentranhamento dos 

documentos por ele apresentado, às fls. 18/32, devendo substituir por 

cópias devidamente autenticadas.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 16 de dezembro de 2019.

 Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 213912 Nr: 11823-54.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lurdes Queiros de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Maria David Barros - 

OAB:MT 20.213, Daiani Dela Justina - OAB:20223/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 Diante do exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, 

por consequência, CONDENO a requerida ao pagamento da indenização 

securitária em favor do requerente, correspondente ao valor de R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais), devendo incidir os juros de mora a 

contar da citação e correção monetária pelo INPC/FGV desde a data do 

evento danoso.Tendo em vista a sucumbência da parte ré, este Juízo a 

CONDENA no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os 

quais FIXO em R$ 1.000 (mil reais), com fundamento no art. 85, §8º, 

CPC/2015.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.P.R.I.C.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Barra 

do Garças/MT, 16 de dezembro de 2019.Augusta Prutchansky Martins 

Gomes Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 267144 Nr: 17436-84.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leomar Valerio Perez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afrânio Vilela Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Vilela 

Torres - OAB:GO0039048

 determino a realização de audiência conjunta a ser realizada na mesma 

data.Em prosseguimento, defiro, neste feito o pedido formulado pelo 

requerido Afrânio Vilela Torres no intuito de ser produzida prova oral 

consistente no depoimento pessoal do autor e oitiva de testemunhas 

arroladas.Indefiro o pedido de realização do próprio depoimento formulado 

pelo requerido Afrânio Vilela Torres, vez que somente deve ser deferido 

em caso de haver pedido da parte contrária, o que não ocorreu no 

presente caso.Acerca do pedido do pedido de utilização de prova 

produzida em outro processo, de fato o art. 372 do CPC, possibilita a 

utilização da prova produzida em outra ação, nas hipóteses ali 

enumeradas.Para que sobredita prova possa ser aproveitada, faz-se 

necessário que tenha sido observado o princípio do contraditório no 

processo em que fora produzida, ou seja, é preciso que contra aquele a 

quem se pretenda utilizar a prova tenha participado da sua produção.No 

caso em apreço, as provas pretendidas realizadas nos autos da ação de 

160693, não houve participação do autor Leomar Valerio Perez, desta 

forma, indefiro o pedido de utilização de prova emprestada no que tange 

ao feito nº 160693, deferindo, somente no que tange ao aproveitamento de 

provas produzidas feito em apenso (174056).Desentranhem-se os 

documentos de fls. 102/129, os quais deverão ser entregues aos 

requerido, ante o indeferimento de aproveitando de provas do feito nº 

160693. Com isso, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

19/02/2020, às 15h00min (horário oficial de Mato Grosso).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 158187 Nr: 10762-03.2011.811.0004

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo R. de Sousa Transporte - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:SP/156187 ,  Rober ta  Bea t r i z  do  Nasc imento  - 

OAB:OAB/MT020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

A parte exequente requer às fls. 164, a realização de pesquisa via Bacen 

Jud, Renajud, Infojud e Siel, visando localizar o endereço do executado.

Verifica-se que, ao longo do trâmite processual, foram deferidas 

diligências da mesma espécie por várias vezes e todas resultaram 

infrutíferas (fls. 65, 102, 150).

 Por outro lado, embora possa o magistrado proceder ao levantamento do 

endereço da parte adversa por meio dos mencionados sistemas, é 

imprescindível que a parte requerente comprove que empregou todos os 

esforços necessários no sentido de localização do réu, ônus que 

pertence ao autor e não ao Poder Judiciário.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

CONSULTA AO SISTEMA BACEN JUD - LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO 

DOS RÉUS - DILIGÊNCIAS CABÍVEIS AO CREDOR - EXAURIMENTO NÃO 

DEMONSTRADO. - É certo que o Regulamento do BACEN JUD 2.0, de 

24/07/2009, no seu art. 17, autoriza que seja fornecido o endereço da 

parte ao magistrado requisitante. Contudo, antes da sua utilização, 

necessário que a parte autora comprove que empregou todos os esforços 
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necessários no sentido de localização do réu, haja vista que é ônus do 

autor, e não do Poder Judiciário, tal encargo. - Apenas quando houver 

comprovada recusa injustificável ou protelação por parte dos órgãos 

públicos em fornecer à credora os endereços dos devedores, justifica-se 

a intervenção do juiz. - Recurso não provido. (TRF 2 - AG 

0002838-59.2016.4.02.0000 RJ 0002838-59.2016.4.02.0000 Órgão 

Julgador 7ª TURMA ESPECIALIZADA Julgamento 12 de Maio de 2016 

Relator SERGIO SCHWAITZER). (destaquei)

No caso, em que pese a benevolência dos juízes antecessores, a bem da 

verdade, a parte exequente não comprovou que esgotou os meios de que 

dispunha para localização do executado, tampouco que houve eventual 

recusa injustificável por parte dos órgãos públicos em fornecer o 

respectivo endereço.

Assim, indefiro o pedido de fls. 164.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira 

medidas concretas para a solvência feito, sob pena de arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 203820 Nr: 5958-50.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clodoaldo Alves da Silva, Maria José Maia Abreu da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Mauro Luiz Zampieri, 

Daniel Oliveira do Carmo, Jeronima Beatriz Jesus Goveia Zampieri, Meiry 

Pereira Carvalho do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria da Gloria Carmo 

Carvalho - OAB:13.722/MT

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifica-se que, conquanto tenha sido realizada 

citação por edital do requerido E. L. Esteves Imobiliárias (fls. 126), a 

Defensoria Pública informou às fls. 140/vº o atual endereço do requerido 

Eurípedes Luiz Esteves. Ademais, o próprio requerido esteve presente na 

data de ontem em audiência realizada nos autos Cod. 276537, em curso 

neste Juízo.

Assim, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a citação ficta 

realizada às fls. 126, bem como para determinar a citação pessoal do 

requerido Eurípedes Luiz Esteves, no endereço informado às fls. 140/vº, 

bem como nos autos Cod. 276537.

Diante da certidão de fls. 74, oficie-se ao Juízo da Comarca de 

Rondonópolis/MT, para que informe acerca do cumprimento da precatória 

expedida para citação do requerido Daniel Oliveira do Carmo.

Às providências.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 208679 Nr: 8680-57.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Versatti Comércio de Forros Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.(...). Embora o Novo Código de Processo Civil tenha 

autorizado a adoção de medidas atípicas com a finalidade de promover a 

efetividade da tutela executiva, elas devem estar em consonância com as 

demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição. A 

suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e o cancelamento de 

cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de 

locomoção e ao trabalho, além de violar a dignidade humana. (N.U 

1004700-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019) 

(grifo nosso)Portanto, não demonstrado o esgotamento dos meios 

tradicionais de satisfação e ante a ausência de indícios de que o 

executado oculta bens com o intuito de obstar a execução, indefiro o pleito 

de fl. 168.Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, impulsione os autos, requerendo medidas que possam efetivamente 

solver o feito, sob pena de arquivamento.Havendo manifestação ou 

certificado o decurso do prazo, voltem-me conclusos para deliberação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 285640 Nr: 10438-66.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giancarlos Tsuboza Aiwe Tsere Uwa Rã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por perda 

funcional parcial do membro inferior esquerdo e danos neurológicos, 

articulados na inicial, para condenar a requerida a pagar ao autor o valor 

de R$ 3.712,50 (três mil setecentos e doze reais e cinquenta centavos) 

que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do acidente, nos 

parâmetros do INPC, bem como acrescido de juros de mora legais de 1% 

ao mês, aplicáveis a partir da citaçãoConsiderando que a autora em 

metade do pedido, condeno ambas as partes ao rateio, em igual 

proporção, do pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono da parte adversa, 

os quais, atento às diretrizes traçadas no art. 85, § 8º, do Código de 

Processo Civil, arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais) para cada polo da 

demanda.Consigno, contudo, que a exibilidade de cobrança de tais verbas 

da parte autora deverá permanecer suspensa, eis que trata-se o autora 

de beneficiário da gratuidade da justiça.Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do art. 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos em definitivo com as baixas e anotações de 

estilo.Intimem-se as partes. Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 16 de 

dezembro de 2019. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão 

NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 154519 Nr: 6169-28.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maxi Revendedora de Bebidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronysson Camelo Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Barbosa Oliveira - 

OAB:24875/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

A parte exequente requer à fl. 114 pesquisa de bens, por meio de 

consulta ao sistema Infojud.

Verifica-se que o exequente, desde o início do curso processual, 

requereu reiteradamente diligências ao Juízo tendentes à localização do 

executado e de eventuais bens em seu nome (fls. 40, 46, 54, 91, 108), por 

meio dos sistemas de informações disponíveis ao Poder Judiciário 

(Bacenjud e Renajud).

 Tais diligências, embora tenham sido anteriormente deferidas, guardam 

caráter excepcionalíssimo, somente admissíveis quando a parte 

demonstrar que esgotou todos os meios possíveis para localizar endereço 

e bens da parte adversa.

 Por essa razão, a pretensão de consulta ao sistema Infojud não merece 

prosperar, primeiro porque trata-se de providência a cargo da parte 

interessada (CPC, art. 319, II) e segundo porque a parte não comprovou 

ter exaurido os meios de busca de que dispunha, não demonstrando 

mínimo esforço para se desincumbir de tal ônus.

 Assim, indefiro o pleito de fl. 114.

Intime-se a parte para, no prazo de 30 (trinta) dias, cumpra as diligências a 

seu cargo e viabilize o prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 80 de 513



Intime-se e cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 36990 Nr: 1134-68.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mosar Antônio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Silveira da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔSAR ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.689 OAB/GO, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A, CLARA DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - OAB:OAB-MT 

5.446, Ivo Silveira Rosa - OAB:OAB/MT 17929, JACY HOLLEBEN LEITE 

- OAB:OAB/MT 6.151-A

 Autos N.U. 1134-68.2003.811.0004 – Cód. 36990

Vistos em correição.

A princípio, visando a possibilidade de prosseguimento feito, determino 

nova avaliação do imóvel, de fls. 103/108, pois a constante nos autos está 

defasada.

Nos termos do art. 880 do Código de Processo Civil, determino que a 

alienação por iniciativa da parte deverá ter prazo máximo para sua 

concretização de 6 (seis) meses, a contar da atualização da avaliação.

 Deve haver publicidade pela rede mundial de computadores, por placa 

anunciativa do proposito venal do terreno in loco e demais meios 

publicitários que o corretor utilize.

Fixo, como preço mínimo da venda, o valor da nova avaliação retro 

determinada.

As condições de pagamento serão:

- Pagamento a vista

- Pagamento parcelado, consubstanciado em entrada no valor de 30% 

(trinta por cento) do valor total, e o saldo remanentes em 6 (seis) 

prestações iguais, sucessivas e mensais, por analogia ao art. 916 do CPC.

Fixo a comissão de corretagem em 5% (cinco por cento) do valor da 

venda.

Fica consignado, como forma de garantia, que o adquirente, optando pelo 

pagamento de forma parcelada, só receberá a carta de alienação e o 

mandado de imissão na posse após o adimplemento integral de seu débito.

A inadimplência importará resilição do contrato, por culpa do adquirente, 

cabendo a ele o pagamento da comissão do corretor, no patamar fixado, 

como cláusula penal.

Indefiro a nomeação de perito corretor indicada pela parte, posto que o 

indicado não se encontra credenciado perante o órgão judiciário.

Nomeio o perito corretor imobiliário, credenciado, Sr. Anselmo Martini. 

Intime-se o perito sobre sua nomeação, devendo informar se aceita o 

múnus no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se e se cumpra.

Barra do Garças/MT, 16 de dezembro de 2019.

 Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 71662 Nr: 4953-71.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brayner & Lima Ltda, José Genilson Brayner, 

Giselma Brayner de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNO ALVES GARCIA - 

OAB:MT 8.779-A

 Autos N.U. 4953-71.2007.811.0004 – Cód. 71662

Vistos em correição.

Intime-se o exequente para manifestar-se da petição de fl. 347, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento da execução, nos termos do 

art. 921, inciso III, do CPC.

Intime-se e se cumpra.

Barra do Garças/MT, 16 de dezembro de 2019.

 Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 191083 Nr: 11089-40.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Pinheiro Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, 

e dou parcial provimento para o fim de CHAMAR O FEITO À ORDEM para 

revogar a decisão de fls. 136, a fim de determinar que o embargante, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto ao cálculo apresentado 

pela embargada às fls. 108/111.Após, conclusos. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 254056 Nr: 8985-70.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Aparecida Woiciechoswki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUHAIR TAWFIQ MAHMUD ABU RUB, 

TERCEIROS E POSSÍVEIS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Neves - OAB:MT 20.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da manifestação retro, intime-se a requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente o respectivo rol de testemunhas.

Após, conclusos.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 212035 Nr: 10697-66.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emidio Alves Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Divina Rosa de Almeida, Luziel Alves de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathalia Cristina Ferreira 

Montes - OAB:MT 19.076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Apesar de a parte autora ter requerido a expedição de ofício ao CRI desta 

cidade com o intuito de trazer aos autos a escritura de compra e venda 

citada na inicial (fl.89), tal ônus pertence ao autor e não ao Poder 

Judiciário.

Ademais, o autor não comprovou que empregou mínimo esforço no sentido 

de trazer a prova requerida aos autos, tampouco que houve eventual 

recusa injustificável por parte do respectivo CRI em fornecer o documento, 

o que justificaria a atuação do Juízo.

 Assim, indefiro o pedido de fl. 89.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem as 

provas que pretendes produzir.

Após, conclusos.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 314940 Nr: 10542-24.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilker Quixabeira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 
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Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Recebo a inicial, posto que atendidos os requisitos 

do art. 319 do CPC.Defiro a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC e da Lei 1.060/50, eis que demonstrado, de forma satisfatória, a 

hipossuficiência da parte autora.(...)Remeta-se o feito ao Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da comarca de Barra do 

Garças, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil, para designar audiência no próximo mutirão, 

tendo em vista tratar-se que a matéria admite-se a autocomposição (artigo 

334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil(...).Nos termos do 

artigo 334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação, ou o comparecimento de representante sem poderes 

específicos para negociar e transigir, poderá ser considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, podendo ser sancionado com multa de 

até 02 (dois) por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa(...).Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras 

somente as alegações de fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos 

do artigo 344 caput do Código de Processo Civil, exceto se houver a 

incidência de quaisquer das disposições do artigo 345 do diploma 

citado.Havendo qualquer alegação, pelo réu, de fato modificativo, extintivo 

ou impeditivo do direito do autor ou se forem levantadas quaisquer 

arguições de questões previstas no artigo 337 do Código de Processo 

Civil, deve o autor ser intimado, independentemente de nova deliberação, 

para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, à par do que dispõe os 

artigos 350 caput e 351 caput do diploma normativo em apreço.Cumpridas 

as providências determinadas, venham-me os autos conclusos para 

julgamento conforme o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, 

Capítulo X).Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 191086 Nr: 11092-92.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio João Ferreira Iglesias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Antonio João 

Ferreira Inglesias em face de Banco do Brasil S/A, todos devidamente 

qualificados na inicial.

Conforme se depreende dos autos o exequente requereu o arquivamento 

do feito em razão da satisfação do débito (fls. 230).

 Isto posto, JULGO EXTINTO o presente feito nos termos do art. 924, inciso 

II, do CPC.

Expeça-se alvará em favor da parte exequente, conforme requerido às 

fls. 230.

Intime-se a parte executada para informar a conta para restituição do valor 

recolhido a maior.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

P.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 155904 Nr: 8020-05.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Arcanjo de Freitas, Antonio Godoy Batista, 

Juvenal Rodrigues de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ondas Alves, Lucimara de Abreu Alves, Wiara 

de Abreu Alves da Silva, Weber Alves de Abreu, Espólio de José 

Ambrósio Alves, Felisberto Alves, Ivone Alves Rodrigues, Ione Alves de 

Oliveira, José Marcos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Madalena da Assunção - 

OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora, após ser intimada 

para tanto, emendou a inicial atribuindo a causa o valor de R$ 70.000,00 

(setenta mil reais), tendo como base o valor venal consignado no IPTU do 

imóvel.

Ocorre que, em se tratando de ação que visa ao cumprimento de contrato 

de promessa de compra e venda, por meio da adjudicação compulsória, o 

valor da causa, consoante jurisprudência pátria, corresponderá ao valor 

do contrato. Nesse sentido:

(...)

Resta, assim, evidente que o valor do imóvel, dada à natureza da ação, 

não é critério para fixação do valor da causa. Por seu turno, o contrato de 

compra e venda juntado aos autos remonta ao ano de 1982, cujo valor ali 

consignado, encontra-se, evidentemente, desatualizado.

Por outro lado, sendo o valor da causa matéria de ordem pública, cabe ao 

juiz corrigi-lo, de ofício, quando verificar que o mesmo não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pelo autor, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC.

Assim, não havendo nos autos elementos críveis para se aferir o real 

valor da causa, determino ao senhor contador oficial que proceda à 

atualização do valor do contrato de fls. 13, bem com as respectivas 

custas e taxa processuais, deduzindo o valor pago por ocasião da 

distribuição do feito.

Cumprida a providência acima, intime-se a parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, providencie o devido recolhimento das custas 

processuais remanescentes, sob pena da penalidade prevista no art. 290 

do CPC.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 219055 Nr: 2230-64.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amador Quirino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Fernandes Elias, Anália Rabelo Montes 

Elias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pleito de fl. 87.

Considerando que no edital de fl. 79 constou equivocadamente a citação 

de réus ausentes, incertos, desconhecido e eventuais interessados, ao 

invés da citação dos requeridos indicados na inicial, chamo o feito à ordem 

para determinar a expedição de novo edital de citação dos requeridos 

Pedro Fernandes Elias e Anália Rabelo Montes Elias, pelo prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 256, inc. II, do CPC.

Após o prazo do edital, voltem-me conclusos.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 185195 Nr: 6441-17.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Rafael de Jesus Costa Nasser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Tavares de Amorim, Geny Rodrigues de 

Amorim, Adelino Robi, Maria Elisa Robi, Silvane Valencia Peripolli Rossatto 

Stefanello, José Luiz Facco Stefanello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Pádua Pacheco - 

OAB:15298-A/MT, Maicom Pedro Duarte de Moraes - OAB:22768/MT

 Vistos em correição.A parte exequente requer a penhora/bloqueio de 

20% (vinte por cento) dos benefícios previdenciários auferidos pelos 

executados junto ao Instituto Nacional de Seguro Social, até o limite da 

dívida.Todavia, em que pese o pleito da parte, os meios necessários à 
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subsistência do executado devem ser preservados, mantendo livre da 

penhora a remuneração do devedor, em razão de seu caráter alimentar.No 

caso, em se tratando de proventos de aposentadoria, estes não podem 

ser objeto de penhora, por força da impenhorabilidade absoluta, prevista 

no art. 649, inc. IV, do Código de Processo Civil, que assim determina:“São 

absolutamente impenhoráveis:(...) os vencimentos, subsídios, soldos, 

salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e 

montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas 

ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo 

e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no § 3 o 

deste artigo” (destaquei) Ademais, dispõe a jurisprudência:AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. 

IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. 

DESVIRTUAMENTO DE POUPANÇA. NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO 

PROVIDO. 1. O C. STJ firmou entendimento de que é absoluta a 

impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria (CPC 649 IV). 2. Com 

exceção de uma transferência de crédito e um saque, as demais 

movimentações constantes dos extratos da conta-poupança são típicas 

desta espécie de aplicação, o que não configura seu desvirtuamento com 

o objetivo de mitigar sua impenhorabilidade. 3. Não há que se falar em ato 

atentatório à dignidade da justiça quando não está comprovado nos autos 

o dolo da parte. 4. Deu-se provimento ao agravo. Processo AGI 

20150020080500 Órgão Julgador 4ª Turma Cível – Publicado no DJE 

08/06/2015, ág. 186, julgamento, 27/05/2015, Relator: Sérgio Rocha)Assim, 

INDEFIRO o pedido. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, requeira medidas concretas para a solvência feito, sob pena 

de arquivamento.Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 216877 Nr: 979-11.2016.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Galvão Pessoa de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa de Previdência dos Funcionários Banco 

do Brasil - PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Lôbo Guimarães - 

OAB:OAB-DF 14.517

 Vistos em correição.

Considerando que o feito demanda estudo e tempo para prolação de 

sentença ou decisão, identifique o presente feito para deliberação, em 

prazo não superior a 120 dias, conforme dispõe o artigo 21, inciso V, da 

CNGC.

 Após, conclusos.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 192224 Nr: 11851-56.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa de Previdência dos Funcionários Banco do Brasil 

- PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Rafael Pessoa de Mello Sobrinho, 

Alice Galvão Pessoa de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Vinicius Barros Ottoni - 

OAB:16785-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Vistos em correição.

Conquanto a exequente tenha acostado aos autos a matrícula do imóvel a 

ser penhorado (fls. 130/132), verifica-se que referido documento 

encontra-se ilegível, além de se tratar de mera cópia sem selo do Registro 

de Imóveis competente.

Quanto ao pleito de fls. 125 verso, sendo a declinação do endereço do 

executado obrigação privativa da parte autora e observando-se que esta 

não demonstrou o esgotamento dos meios para localização do executado, 

indefiro a busca via BacenJud.

Assim, intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga 

aos autos matrícula atualizada do imóvel que se pretende penhorar com 

legibilidade preservada e autenticidade comprovada, bem como para 

declinar o endereço atual do executado, sob pena de arquivamento da 

execução.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 165718 Nr: 7905-47.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ruivaldo Souza Mascarenhas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Assis Silva, Alberto Carmo Nogueira, 

Valdo Dutra dos Santos, Adonias Mendes da Rocha, Mauro Tertuliano 

Bezerra, Osmar Bueno Camargo, Wanderson da Silva Nascimento, 

Aparecida Silva Lima, José Assis da Silva Filho, Darci Rodrigues Vilela, 

Alonso Correa da Silva Junior, Escacela Carneiro, Guiomar Weiler, João 

Batista Rodrigues Gomes, JOÃO DAMASCENO OLIVEIRA, OTACÍLIO 

NORMANHA DA SILVA, ANTONIO OLIVEIRA GONÇALVES, ESPÓLIO DE 

JOÃO BATISTA DUTRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613, Escacela Carneiro - OAB:7621-B/MT, 

Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 3.971

 Vistos em correição.

Observa-se que o advogado subscritor da constetação de fls. 31/32, 

requereu às fls. 88 a desconsideração parcial da referida defesa, pois 

parte dos demandados decidiram não lhe outorgar procuração.

 Entretanto, os demandados que deixaram de outorgar a referida 

procuração ao advogado foram citados regularmente para apresentarem 

contestação e, ainda assim, quedaram-se inertes.

Assim, decreto a revelia dos requeridos João Damasceno Oliveira, Otacilio 

Normanha da Silva, Alberto Carmo Nogueira, Valdo Dutra dos Santos, 

Alonso Correia da Silva Junior, Osmar Bueno Camargo e José Assis da 

Silva, com fundamento no artigo 344 do Código de Processo Civil.

 Quanto ao requerido Mauro Tertuliano Bezerra, certifique-se quanto à 

respectiva citação.

Citem-se pessoalmente as pessoas indicadas às fls. 493.

Após, certifique-se a Secretaria acerca da regularização da citação dos 

requeridos, inclusive das conjugês indicadas às fls. 493, certificando-se, 

ainda, quanto à tempestividade das impugnações já ofertadas.

Em seguida, faça-me os autos conclusos para saneamento.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 249072 Nr: 5584-63.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Li Damas de Freitas, MARIA BARCELOS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIONARA FERNANDA VIEIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, informar as provas 

que pretendem produzir, justificando-as.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 316415 Nr: 11339-97.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Rodrigues de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Nayara Nardes Farias - 

OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A
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 Vistos em correição.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação 

por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência formulada por Antônia 

Rodrigues de Sousa em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S/A.

Em síntese, alega que passou a residir recentemente em uma pequena 

chácara rural, no distrito de Paredão Grande, município de General 

Carneiro, onde mantem poucos eletrodomésticos e placa solar.

 Segue afirmando que é consumidora de energia elétrica da Unidade 

Consumidora nº 6/2753109-4 e que recebeu a primeira fatura de energia 

no mês de julho do corrente ano. Aduz que as faturas correspondentes 

ao meses de julho e agosto de 2019 apresentaram consumo elevado e 

desproporcional, com valores exorbitantes e injustificáveis, tendo a 

requerida imputado-lhe débitos nos importes de R$ 1.273,58 (mil duzentos 

e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos), com vencimento em 

11/08/2019, e de R$ 1.293,25 (mil duzentos e noventa e três reais e vinte 

e cinco centavos), com vencimento em 11/09/2019.

 Afirma que procurou a requerida para explicar o ocorrido, entretanto, foi 

informada que haveria a suspensão do fornecimento de energia, caso os 

débitos não fossem quitados no prazo de 30 (trinta) dias.

 Por fim, requer, em sede de tutela antecipada, que a requerida seja 

compelida a providenciar o reestabelecimento do fornecimento de energia 

e que suspenda a exigibilidade das faturas indevidas.

É o relatório.

Decido.

Diante dos documentos acostados às fls. 20/27 e 30-v, defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC).

 O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, estabelece que são 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

 No caso dos autos, diante das informações e documentos que revelam 

que a requerente reside em um pequeno imóvel rural e que sua primeira 

fatura (julho/2019) já apresentava valor aparentemente desarrazoado, 

resta demonstrada existência dos requisitos da probabilidade, no sentido 

de estarem presentes motivos preponderantes e convergentes à 

aceitação de que são verossímeis as alegações da parte requerente, 

como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de 

difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo.

 Sobre a questão, eis a jurisprudência:

 A G R A V A N T E ( S ) : A N D R E I A  G U I M A R Ã E S 

CHAVESAGRAVADO(S):ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A E M E N T A:RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA ANTECIPADA 

PARA RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR E TROCA DO 

MEDIDOR/RELÓGIO/PADRÃO – DEFERIMENTO CONDICIONADO À 

CONSIGNAÇÃO JUDICIAL DO VALOR DAS FATURAS EM DISCUSSÃO 

–DESNECESSIDADE – ELEVAÇÃO ABRUPTA E DESMOTIVADA DO 

CONSUMO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – AUTORA 

BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES 

FINANCEIRAS PARA O DEPÓSITO JUDICIAL – RECURSO PROVIDO. 

Demonstrada a plausibilidade do direito ante o aumento abrupto, atípico e 

desarrazoado no valor da conta de energia da referida unidade 

consumidora, sem que a concessionária apresente uma causa plausível 

para tamanha variação no preço da fatura, o que inclusive levou o julgador 

singular a deferir da tutela antecipada para o restabelecimento o 

fornecimento de energia elétrica, vedação à negativação do consumidor e 

troca do medidor/relógio/padrão, tais medidas devem ser cumpridas 

independentemente da consignação judicial do valor das faturas quando 

as circunstâncias dos autos indicam que a titular da unidade (beneficiária 

justiça gratuita) não tem condições financeiras de efetuá-las.- (N.U 

1003326-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

 É certo, assim, que o corte no fornecimento de energia elétrica, sem que a 

concessionária apresente ao consumidor uma causa plausível para o 

valor excessivo da fatura, segundo orientação jurisprudencial, não deve 

prevalecer.

 Acrescente-se, por fim, que o deferimento do pedido não acarretará 

prejuízo algum à parte requerida, entretanto, o mesmo não se pode afirmar 

em relação à autora.

 Assim, DEFIRO a tutela provisória de urgência suplicada na inicial, para 

determinar que a requerida:

a) RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica na Unidade 

Consumidora sob nº 6/2753109-4, no prazo de (24h) vinte e quatro horas;

 b) ABSTENHA-SE de incluir o nome e CPF da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, em razão da fatura referente a julho/2019, no importe 

de R$ 1.273,58 (mil duzentos e setenta e três reais e cinquenta e oito 

centavos), com vencimento para o dia 11/08/2019, e agosto/2019, no R$ 

1.293,25 (mil duzentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos), 

com vencimento em 11/09/2019; sob pena de aplicação de multa diária no 

importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitando-se a importância de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo.

No mais, não sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se a requerida, nos termos do artigo 

238, caput, do Código de Processo Civil, para integrar a relação 

processual.

A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa 

do representante legal ou procurador da requerido, executado ou 

interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de 

regência. Tratando-se a ação de ato originado por mandatário, 

administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação nas pessoas 

de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo primeiro do 

dispositivo citado.

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 11/_12_/_2019, 

às _13h30min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Na audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 

9º), podendo constituir, se preferir, representante com poderes 

específicos outorgados mediante procuração, para negociar ou transigir.

Nos termos do artigo 334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação, ou o comparecimento de representante sem poderes 

específicos para negociar e transigir, poderá ser considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, podendo ser sancionado com multa de 

até 02 (dois) por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo cível, deve 

constar no mandado que a citação tem como finalidade a integração do 

citando na relação processual e também para que a parte, querendo, 

conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias.

O termo inicial para a apresentação da contestação será a data aprazada 

para a audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu já havendo pedido expresso do autor na 

não realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso I (artigo 335, inciso II).

Saliente-se que o pedido de cancelamento de audiência efetivado única e 

exclusivamente por quaisquer das partes – e não em conjunto - não ilide a 

efetivação da solenidade nem a aplicação da pena pela prática de ato 

atentatório à dignidade da justiça.

Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as 

alegações de fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 

344 caput do Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de 

quaisquer das disposições do artigo 345 do diploma citado.

A audiência será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC da comarca de Barra do Garças, nos termos do 

artigo 165 caput e artigo 334, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Havendo qualquer alegação, pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou 

impeditivo do direito do autor ou se forem levantadas quaisquer arguições 

de questões previstas no artigo 337 do Código de Processo Civil, deve o 

autor ser intimado, independentemente de nova deliberação, para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, à par do que dispõe os 

artigos 350 caput e 351 caput do diploma normativo em apreço.

Cumpridas as providências determinadas, venham-me os autos conclusos 

para julgamento conforme o estado do processo (Parte Especial, Livro I, 

Título I, Capítulo X).

Intimem-se e se cumpra.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 194845 Nr: 445-04.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilvane Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

A parte exequente à fl. 137 requer a reconsideração da decisão que 

indeferiu o pedido de diligência junto ao Detran/MT, a fim de localizar 

endereço atual da requerida.

 Pois bem. Embora possa o magistrado proceder ao levantamento do 

endereço da parte adversa por meio de sistemas de informações e 

expedição de ofícios à órgãos públicos, é imprescindivel que a parte 

requerente comprove que empregou todos os meio necessários para 

localização do réu.

No caso, tem-se que restaram esgotados os meios disponíveis para a 

localização da requerida, pois a parte autora diligenciou desde o ano de 

2015, durante todo o curso do processo, trazendo aos autos vários 

endereços (fls. 70, 78, 92, 101, 106, 113, 119, 124), com o intuito de 

encontrá-la, porém sem êxito.

 Assim, defiro o pedido de fl. 137, determinando a consulta ao sistema 

Renajud.

Proceda-se com a busca para localização do endereço da parte e sendo 

frutífera a diligência, prossiga-se com a busca e apreensão e citação e, 

em caso negativo, intime-se a parte autora para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(CPC, art. 485, III).

Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 257155 Nr: 10962-97.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amador Quirino da Silva, José Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleonice Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante o pleito de fl. 78, manifeste-se o requerente, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Expeça-se o necessário.

Após, conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 202663 Nr: 5299-41.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva, André Luiz Lopes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ferreira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sara Fernanda Cesar dos 

Santos - OAB:199916/O MT

 Vistos em correição.

Acerca da impugnação de fls. 138/140, manifeste-se o exequente.

Após, conclusos.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 313368 Nr: 9750-70.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Filinto Cândido de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Garcia Ribeiro, Espólio de 

Corbiniano Querino Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Guimarães Rezende - 

OAB:10920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.1. Cite-se o(a)(s) executado(a)(s) para pagar a 

dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

fixados no patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar 

da citação (NCPC, art. 829). 2. Do mandado ou carta de citação deverá 

constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo 

Ofi¬cial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do (a)(s) 

executado(a)(s).3. Não encontrado o(a)(s) executado(a)(s), havendo 

bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto 

de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo 

na forma do art. 830, do Novo Código de Processo Civil.4. O(a)(s) 

executado(a)(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do art. 827, 

§1º, do Novo Código de Processo Civil, e em caso de pagamento integral 

no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos 

pela metade.5. Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de 

embargos à execução, distribuídos por dependência e ins¬truídos com 

cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma do art. 231, do Código de Processo Civil.6. 

Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por 

cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do 

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

monetária e de juros de um por cento ao mês.7. Fica(m) o(a)(s) 

executado(a)(s) advertido(a)(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, 

inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264868 Nr: 16097-90.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aracema Maria de Souza, Gercilene Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Gercino Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Corinta Maria dos Arbués Nery - OAB:MT 

21.080, Núcleo de Prática Jurídica - Cathedral - OAB:, ROSIMEIRE 

CRISTINA ANDREOTTI - OAB:24.038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROSIMEIRE 

CRISTINA ANDREOTTI, para devolução dos autos nº 

16097-90.2017.811.0004, Protocolo 264868, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 169469 Nr: 1558-61.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Chiavagatti Francisquelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Andréia Brunk de 

Bittencourt - OAB:MT 1.6043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 
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Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção 

Nunes - OAB:GO 21.991

 Diante do exposto, na forma do artigo 535, §2º do CPC, conheço da 

arguição de excesso de execução. Intime-se o exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, corrigir o valor da execução, de modo a aplicar: termo 

inicial da incidência dos juros, que é desde a citação e, correção 

monetária, a partir de quando se deu vencimento de cada parcela.O índice 

de correção monetária deverá observar os seguintes critérios, de acordo 

com o entendimento do STJ (STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018), que seguiu a linha do 

STF (STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 

20/9/2017):a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização 

simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; 

correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E.Com a apresentação do cálculo, manifeste-se o executado em 15 

quinze) dias e, após, conclusos.Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 12 de 

dezembro de 2019.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174475 Nr: 7876-60.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Rogério da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Larisse Alves Araújo - 

OAB:MT 14.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onildo Beltrão Lopes - 

OAB:MT 2.770

 Autos: 7876-60.2013.811.0004 – Código: 174475

Vistos.

Revendo os autos verifico que fora publicada sentença em total 

dissonância com o objeto do presente cumprimento de sentença, não 

havendo pertinência com o pedido, restando demonstrado evidente erro 

material em sua confecção, visto que se trata de liquidação de sentença 

para apuração da perda salarial em decorrência da conversão do Cruzeiro 

Real em URV, e a presente ação de reclamatória trabalhista, que pleiteia o 

reenquadramento do exequente, assim como o pagamento de diferenças 

salarias em razão da classe.

 Desse modo, reconheço o erro material da sentença de fls. 216/218, nos 

termos do artigo 494, I do Código de Processo Civil, e passo a análise dos 

presentes autos:

 Tendo em vista as divergências de valores apresentados pelas partes, 

NOMEIO o perito contador JORGE BLADEMIR DE SOUZA, podendo ser 

encontrado na Rua Pires de Campos, n° 866, Centro, na cidade de Barra 

do Garças – MT, nos termos do artigo 510 do CPC.

 A perícia deverá se realizar no período de 06 (seis) meses da ciência da 

nomeação e utilizar, em relação à correção monetária, o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir de janeiro de 2001, 

conforme fls. 162.

 Ademais, remetam-se cópias dos documentos apresentados, 

cientificando o perito nomeado que, caso entenda necessário analisar 

outros documentos, poderá retirar os autos em carga pelo prazo de 05 

(cinco) dias.

Cientifique ao perito que a recusa deverá ser devidamente justificada, sob 

pena das responsabilidades legais e administrativas.

Em razão de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, arbitro para 

pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 925,00 (novecentos e 

vinte e cinco reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º 

da Resolução CNJ – RES – 2016/232, atentando-se ao limite máximo da 

tabela III do anexo da referida Resolução, aumentada em 02 (duas) vezes 

e ½ (meia) o valor máximo. Justifica-se a majoração dos honorários, em 

razão da grande dificuldade de se encontrar perito na região, onde há 

anos um ciclo de recorrentes escusas pelos nomeados.

Informo ao Sr. Perito que os honorários ora arbitrados serão pagos pela 

parte vencida ao final da lide, cuja condenação ocorrerá na sentença. Se 

o vencido for beneficiário da gratuidade da justiça, os honorários serão 

pagos pelo Estado.

Com a perícia nos autos, vista às partes a fim de que se manifestem no 

prazo de 10 (dez) dias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 13 de dezembro de 2019.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 219574 Nr: 2551-02.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acácia Diesel - Comércio, Indústria de Veículos 

& Equipamentos Ltda, Edgar Atallah, Willian Atallah, Willian Robson Atallah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERVÁSIO ALVES DE 

OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:3592/MS

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença que pôs à execução fiscal movida 

pelo Estado de Mato Grosso. Na sentença o ente foi condenado ao 

pagamento de 10% (dez por cento) do valor da causa em beneficio o 

excipente.

A fls. 47 o exequente pediu o cumprimento da sentença apresentando o 

valor devido com o seu respectivo cálculo.

Instado, o ente executado impugnou o cumprimento de sentença alegando 

excesso de execução.

É o relatório.

Analisando os autos, verifica-se que razão assiste o impugnante.

A sentença determinou o pagamento de dez por cento do valor da causa, 

ou seja, R$ 418.189,37 (quatrocentos e dezoito mil, cento e oitenta e nove 

reais e trinta e sete centavos).

Assim, 10% corresponde à R$ 41.818,93 (quarenta e um mil, oitocentos e 

dezoito reais e noventa e três centavos), que atualizado pelo índice IGPM, 

conforme discorrido na petição o Estado de Mato Grosso, perfaz o 

montante de R$ 48.866,68 (quarenta e oito mil oitocentos e sessenta e 

seis reais e sessenta e oito centavos).

Portanto, acolho a impugnação apresentada para homologar o valor de R$ 

R$ 48.866,68 (quarenta e oito mil oitocentos e sessenta e seis reais e 

sessenta e oito centavos).

Diante do acolhimento da impugnação apresentada, com base no artigo 85, 

§7º do Código de Processo Civil, condeno o exequente ao pagamento de 

10% do valor executado.

Transitando em julgado, expeça-se o precatório/RPV, arquivando-se os 

autos em arquivo provisório até o efetivo pagamento.

Após, de tudo certificado, arquivem-se em definitivo os autos, com as 

baixas necessárias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69829 Nr: 3284-80.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerealista Nova Barra Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 

7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Brescovici - 

OAB:11280-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SYLVIA MARIA DE 

ASSIS CAVALCANTE, para devolução dos autos nº 

3284-80.2007.811.0004, Protocolo 69829, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15601 Nr: 222-13.1999.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerealista Nova Barra Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:16647/MT, Sylvia Maria de Assis Cavalcante - OAB:MT 5771

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SYLVIA MARIA DE 

ASSIS CAVALCANTE, para devolução dos autos nº 

222-13.1999.811.0004, Protocolo 15601, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 164199 Nr: 5933-42.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sônia Nunes dos Santos, Jairo Gehm

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:MT/16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Autos: 5933-42.2012.811.0004 – Código: 164199

Vistos.

Tendo em vista que a Empresa Forense Lab Perícias e Consultoria se 

manteve inerte, nomeio como perito do juízo, independentemente de termo 

de compromisso, o Sr. Glenio Ferreira Belem, podendo ser encontrado na 

Rua Pires de Campos, nº 287B, Centro, em Barra do Garças/MT, com 

número para contato (66) 3401-8882, para que preste seu contributo ao 

feito, em liquidação de sentença.

 Ao considerar que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, 

FIXA-SE honorários periciais na importância de R$1.000,00 (um mil reais), 

o que faço com fulcro no art. 2º, §4º, da resolução nº 232 do Conselho 

Nacional de Justiça, em atenção ao limite máximo do anexo da referida 

resolução. Justifica-se a majoração dos honorários em razão da grande 

dificuldade em se encontrar perito especializado na região, onde há um 

ciclo de recorrente escusas por parte dos nomeados.

Em seguida, remetam-se cópias dos documentos apresentados pelas 

partes e pelo Juízo, cientificando, o perito nomeado, que caso entenda 

necessário analisar outros documentos, poderá retirar os autos em carga 

pelo prazo de 05 (cinco) dias.

 O expert nomeado para deverá realizar a perícia e apresentar laudo em 

30 (trinta) dias contados da juntada da intimação.

Com os novos cálculos, vista as partes a fim de que se manifestem no 

prazo de 05 (cinco).

 Informa-se, desde já, a emissão de certidão de realização da perícia para 

o perito nomeado quando da prolação da sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Barra do Garças/MT, 18 de novembro de 2019.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 291232 Nr: 13730-59.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Augusto dos Santos 

Picanço - OAB:10396 OAB/PA, Northon Sergio Lacerda Silva - 

OAB:10396 OAB/PA

 Vistos.

Nos termos da decisão que recebeu os embargos à execução, deferindo 

o efeito supensivo, nos autos de código 313436, suspenda o curso 

processual da presente execução, até ulterior decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 240074 Nr: 16302-56.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Shopping 2000 Utilidades Domésticas Ltda, 

Tamara Ata Mohame Leimun, Ata Mohamad Hasan Laymoun, Mohammad 

Ata Mohammad Leimoun

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062, Lélis Bento de Resende - OAB:MT 12.675, Luiz 

Paulo Gansalves de Resende - OAB:6272

 Vistos.

Dê ciência ao Estado autor do depósito dos honorários sucumbenciais nos 

autos.

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem nada se manifestar, 

remetam-se os autos ao arquivo.

Concordando com o valor depositado, desde já defere-se a expedição de 

alvará em favor do autor, arquivando-se os autos em seguida.

Havendo discordância do valor depositado, conclusos.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 62934 Nr: 6023-60.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREITAS E FILHOS LTDA, Ivone Ferreira de 

Carvalho Freitas, Pablo Carvalho de Freitas, Wendell de Carvalho Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli da Rocha Magri - 

OAB:6103/MT, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934

 Vistos.

Suspenda a realização do leilão outrora determinado.

Oficie a instituição financiera Banco Bradesco S/A, solicitando 

informações acerca da alienação fiduciária suscitada a fls. 302 sobre o 

veículo FOR Fiesta Sedan Flex, RENAVAM 00910276862, Placa 

KAF6872/MT, como por exemplo se já houve a quitação do financiamento, 

valor remanescente etc.

Anoto o prazo de 15 (quinze) dias.

Após, façam-me conclusos para análise do pedido de fls. 308.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 181627 Nr: 3460-15.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Cassiano Pereira Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:MT/16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acerca dos cálculos apresentados pela parte autora e as informações de 

descumprimento da sentença, diga a parte executada no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 95535 Nr: 443-10.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afinal Auto Peãas Ltda - ME, Kaio Firmino 

Dourado, Antônio Francisco Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO TAUIL ADOLFO - 
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OAB:8.208

 Autos nº 443-10.2010.811.0004 – Cód: 95535

VISTOS.

Tendo em vista que o bloqueio de valores realizado a fls. 40/41, via 

BACENJUD, não gerou id de transferência, segue em anexo o extrato 

contendo todos os dados necessários para a transferência dos valores.

 Assim, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 93/94.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças-MT, 13 de dezembro de 2019.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 323682 Nr: 14867-42.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Pereira Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária.

 A autora atribui à causa o valor de R$ 23.809,74 (vinte e três mil 

oitocentos e nove reais e setenta e quatro centavos).

O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis 

de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, advertindo que, 

no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta.

 A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública foi fixada a partir 

de dois critérios: a) econômico (causas de pequeno valor), ou seja, ações 

que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos; e b) 

material (direito material afirmado em Juízo): o artigo 2.°, § 1.º da Lei n.º 

12.153/2009 elenca as ações que não podem ser propostas perante o 

Juizado Especial da Fazenda, dentre as quais não se insere a ação em 

exame.

 Dessa forma, inexistindo as causas excludentes do art. 2°, § 1°, da Lei n. 

12.153/2009, estando o valor da ação dentro do limite legal e figurando no 

polo passivo ao menos uma das pessoas previstas no art. 5°, inciso II, da 

referida Lei, impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo do 

Juizado da Fazenda Pública de Barra do Garças/MT para processar e 

julgar o feito.

Remetam-se os autos ao juízo competente, com nossas homenagens.

 Expeça-se o necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 178695 Nr: 663-66.2014.811.0004

 AÇÃO: Desapropriação Imóvel Rural por Interesse Social->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Pontaleste Ltda, Maria do Carmo 

Santos Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6487-MT

 Vistos.

A fls.467 o perito nomeado pelo Juízo informou que as partes requeridas 

no processo não realizaram o pagamento que lhes cabiam, 50% dos 

honorários.

Dessa forma, intime-as para que deposite o valor de R$ 1.596,18 (mil 

quinhentos e noventa e seis reais e dezoito centavos), devidamente 

atualizado, em favor do perito Henrique Rheinheimer.

Anota-se o prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 322393 Nr: 14244-75.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilermando Vilela Garcia Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Roberto 

Ângelo de Farias (Prefeito), Vilma Vanete Sasso, Marcus Marques de 

Farias, André Luiz de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) Com efeito, haverá urgência quando existirem elementos nos 

autos que convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das 

alegações e o perigo da demora que demonstre que a parte autora possa 

experimentar dano ou que o resultado útil do processo possa ser 

comprometido, por meio da cognição sumária do julgador.Pois bem. 

Colhe-se dos autos informações bastantes que dão conta de que desde a 

aludida representação na petição inicial e o seu deslinde na ação civil 

pública para apuração de ato de improbidade administrativa instaurado 

pelo Ministério Público em face dos ex-procuradores gerais do município e 

do atual prefeito municipal, é dado início a inúmeros procedimentos 

administrativo disciplinares contra os subscritores da representação, 

especificamente as autoras.Se não bastasse, há indícios de que as 

sanções aplicadas estão em desacordo com a legislação municipal, 

contrariando os princípios basilares da Administração Pública como o da 

proporcionalidade e razoabilidade.Dessa forma, é possível extrair indícios 

capazes de corroborarem as alegações postas na petição inicial dando a 

aparente probabilidade do direito.De igual forma, é possível extrair o perigo 

do dano de difícil reparação na medida em que a não suspensão do 

procedimento administrativo poderá ensejar a demissão do autor, que por 

corolário lógico, sustará o pagamento do salário tido como verba alimentar, 

merecendo especial cautela.Dessa forma, por ter sido demonstrado, 

parcialmente, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e os 

danos de difícil reparação, defere-se a tutela de urgência perseguida para 

determinar a imediata suspensão do PAD – Processo Administrativo 

Disciplinar, oriundo da Portaria 15.318/2019.Citem-se os réus para, 

querendo, contestarem a ação no prazo legal.Citem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 304021 Nr: 4503-11.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimar Rodrigues Silva Junior, Karolina de 

Cassia Tolentino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Nascimento 

Gonçalves - OAB:46254/GO

 Sentença Autos nº 4503-11.2019.811.0004 (cód. 304021) 3. Dispositivo 

a) Condeno o denunciado Edimar Rodrigues Silva Junior como incurso na 

sanção do art. 33, caput, c/c art.40, V, ambos da Lei 11.343/06, em 

concurso material com crime previsto no artigo 16, lei 10.826/03, 

aplicando-lhe a pena total de 11(onze) anos e 4(quatro) meses de 

reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado (art. 33, § 2°, 

alínea ‘a’, CP); b) Condeno o réu em custas processuais; c) Condeno o 

denunciado ao pagamento de 500 dias multa, na razão de 1/30 do salário 

mínimo o dia-multa; d) Nego o direito de recorrer em liberdade; e) 

Destruam-se os entorpecentes; f) Declaro perdido o veículo Renault 

Duster 1.6 D 4x2, ano 2012/2013, cor prata, placas ODJ-0726, chassi 

93YHSR6P5DJ2268986, bem como os valores contidos no item ‘6’, do 

termo de fl.10, em favor da União, para remessa à Funad (art. 63, §1º, Lei 

11.343/06). g) Quanto aos objetos indicados no item ‘2’, do termo de fl.9 

(aparelhos celulares), proceda-se ao leilão. Não havendo pretendentes 

doem-se. Não havendo donatários, destruam-se; h) Com o trânsito em 

julgado: 1) comunique-se à Justiça Eleitoral (art. 15, inc. III, CF/88); 2) 
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forme-se o Executivo de Pena; i) Arquive-se, após o trânsito em julgado e 

ultimadas as determinações supra. Barra do Garças/MT, 13.12.2019 

Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 312356 Nr: 9229-28.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitória Diana Vilas Boas Souza, Florizan Luiz 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1. Solicite-se do juízo de Nova Xavantina/MT que disponibilize uma sala 

para realização de videoconferência com a ré, na data em que a audiência 

de instrução foi designada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 290322 Nr: 13216-09.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Leandro Leão Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT, Wallisson Hilário Alves - OAB:148.799

 Termo de Assentada

 Autos de cód. 290322

Em 13.12.2019, às 15hrs10min (MT), na sala de audiências, presente o 

MM. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes e o Advogado Vinicius de Oliveira Ribeiro. Realizado 

o pregão. Registra-se a presença do acadêmico de direito: Luiz Guilherme 

Carvalho. Ausente o réu. Presentes as testemunhas de acusação Orlando 

Gonçalves Magalhães Neto, Ivan Carlos Gonçalves Silva e Rubens de 

Aguirre, que foram dispensadas. Presentes as testemunhas Rafael 

Cristian da Silva Matos, Athos Antônio Souza dos Santos, Winner Rogger 

Gomes dos Santos, Wilma Alves de Souza, Wliane Nunes Silva Fonseca e 

Maria Aparecida Batista Pereira, que foram ouvidas. As partes 

concordaram em utilizar todas as mídias de oitivas das testemunhas 

constantes nos autos desmembrados de cód. 249818, a título de 

empréstimo de provas. A defesa técnica, em áudio, requer a substituição 

das testemunhas Maria Aparecida Batista Pereira e Wilma Alves de Souza 

pelas testemunhas Júnior e Valquíria, bem como postulou pela revogação 

da prisão preventiva. O Ministério Público, em áudio, manifestou pelo 

indeferimento dos pedidos da defesa. Após, o MM. Juiz, em áudio, decidiu: 

“1. Indefiro o pleito defensivo quanto a substituição de testemunhas, por 

não se aplicar o instituto da substituição dado que as testemunhas a 

serem substituídas encontram-se para serem ouvidas. 2. Não acolho o 

pleito liberatório, por não haver mudança fática dos motivos que 

decretaram a preventiva, pelo fato de as razões já terem sido analisadas 

em decisões anteriores, pela insuficiência das cautelares não prisionais. 

3. Translade-se todas as mídias constantes nos autos de cód. 249818 

para estes autos. 4. Aguarde-se o cumprimento da precatória de fl. 390. 5. 

Solicite-se a devolução de precatória de fl. 392, independente de 

cumprimento. 6. Solicite-se informações sobre a precatória de fl. 424. 7. 

Após, vistas às partes para alegações finais. ” Nada mais havendo a 

tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos os 

presentes em audiência.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85140 Nr: 8303-33.2008.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Humberto Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ HUMBERTO MARQUES, Cpf: 

05432383187, Rg: 218446-616699, Filiação: Iraci Luiza Marques e Aprigio 

Manoel Marques, data de nascimento: 01/05/1952, brasileiro(a), natural de 

Panama-GO, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: "(...) 3. Dispositivo. a) Condeno o denunciado Luiz Humberto 

Marques como incurso na sanção do art. 33, caput da Lei 11.343/06, em 

concurso material, aplicando-lhe a pena de em 7 (sete) anos e 6(seis) 

meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado (art. 

33, § 2°, alínea ‘b’, CP), e 700 (setecentos) dias multa, no importe de 1/30 

do salário mínimo o dia multa, com direito de recorrer em liberdade; b) 

Custas pelo réu; c)Destrua-se a droga apreendida; d) Declaro perdido o 

veículo GM/Monza, conforme informações contidas no item ‘2’ do termo de 

fl.15, em favor da União; e) Devolva-se ao denunciado os documentos 

pessoais ao denunciado e os objetos dos itens ‘2’, ‘3’, ‘4’ e ‘5’; f) Na 

intimação do réu quanto à sentença, seja cumprido o art. 1.421, 

CNCGJ-TJMT; g) Com o trânsito em julgado: 1) comunique-se à Justiça 

Eleitoral (art. 15, inc. III, CF/88); 2) forme-se o Executivo de Pena, 

anotando-se a detração de 03.11.2016 até 24.3.2017 (fls.152/153) e 

encaminhando-a para soma no executivo de cód. 171757/Terceira Vara 

Criminal/Cáceres; h) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Arquive-se, após o trânsito em julgado e ultimadas as determinações 

supra.Barra do Garças/MT, 12.9.2018. Douglas Bernardes Romão. Juiz de 

Direito."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vitor Eduardo Rocha 

Lima Castaldelli, digitei.

Barra do Garças, 29 de julho de 2019

Paulo Eduardo Mattos Diniz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 168157 Nr: 11146-29.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alves Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558

 Trata-se de executivo de pena, oriundo da 1ª Vara da Comarca de Barra 

do Garças-MT, instaurado contra o reeducando José Alves Nogueira, 

nascido em 15.5.1950, filho de Domingos Alves Nogueira e Ana Mendes 

Nogueira, ostentando condenação de 6(seis) anos de reclusão pelo crime 

previsto no artigo 213, CP.

O reeducando conforme controle de comparecimento de fl.5A, efetuou o 

cumprimento integral da pena, conforme atestado de pena.

Ante o exposto supra:

a) Declaro extinta a punibilidade do reeducando José Alves Nogueira, ante 

o cumprimento integralmente da pena, nos termos do art. 66, inciso II, da 

Lei nº. 7.210/84.

b) Intime-se.

c) Após, arquive-se.

d) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311670 Nr: 8858-64.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samantha Ribeiro Esteves Neves, Fernando 

Nogueira Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, a 

intimação do advogado do réu Fernando Nogueira Sanches para, no prazo 

legal, apresentar Razões ao Recurso de Apelação interposto pelo réu.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311796 Nr: 8921-89.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenis Rodrigues de Almeida, Wanessa 

Furtado Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Woriston Barros da Cruz - 

OAB:26106-0/MT

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, a 

intimação do advogado dos réus para manifestar na fase das alegações 

finais.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 319182 Nr: 12698-82.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aderito Lucas Soares Queiroz, Rauenes Alves 

Araujo, Higor Júnior Silva Santos, Jefferson dos Santos Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126, 

Marcos Aurélio da Silva Parreira - OAB:44870/GO

 Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 17 de Janeiro 

de 2020 às 12h30min, no horário oficial do Estado de Mato 

Grosso.Havendo réu(s) preso, requisitem-o(s) para comparecimento à 

solenidade.Intime-se o defensor do(s) acusado(s) e notifique o Ministério 

Público acerca da data aprazada.Notifique a vítima, conforme preconiza o 

artigo 201, parágrafo 2°, do Código de Processo Penal, intimando-a para o 

ato.Intimem-se as testemunhas arroladas tanto pela acusação quanto pela 

defesa.Cumpra-se com máxima urgência por se tratar de réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 273593 Nr: 3323-91.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Ferreira dos Santos 

- OAB:MT 19.832

 Por fim, nos termos do artigo 107 do Decreto-Lei n.º 2.848, de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), não encontra-se de plano 

evidenciada a existência de qualquer causa de extinção da puni-bilidade 

do agente.Insta consignar que na resposta à acusação, além de meros 

argu-mentos, não produziu o acusado qualquer prova pré-constituída 

(prova eminentemente documental) que pudesse embasar um édito 

absolutório sumário.Portanto, pela análise do manancial informativo que 

encontra-se coligido aos autos e não havendo qualquer circunstância que 

autorize a absolvição sumária do réu, nos termos do artigo 397 caput do 

código de processo penal, recebo definitivamente a denúncia.Designo 

audiência de instrução e julgamento para a data de 18 de Fevereiro de 

2020 às 16h00min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso.Intime-se o 

réu para comparecimento à solenidade.Intime-se o defensor do acusado e 

notifique-se o Ministério Pú-blico acerca da data aprazada.Notifique-se a 

vítima, conforme preconiza o artigo 201, parágrafo 2°, do Código de 

Processo Penal, intimando-a para o ato.Intimem-se as testemunhas 

arroladas tanto pela acusação quan-to pela defesa.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 276114 Nr: 4803-07.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Lucas dos Santos Fernandes - 

OAB:22838/MT, Mauricio Silveira Júnior - OAB:MT 22.227

 Por fim, nos termos do artigo 107 do Decreto-Lei n.º 2.848, de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), não encontra-se de plano 

evidenciada a existência de qualquer causa de extinção da puni-bilidade 

do agente.Insta consignar que na resposta à acusação, além de meros 

argu-mentos, não produziu o acusado qualquer prova pré-constituída 

(prova eminentemente documental) que pudesse embasar um édito 

absolutório sumário.Portanto, pela análise do manancial informativo que 

encontra-se coligido aos autos e não havendo qualquer circunstância que 

autorize a absolvição sumária do réu, nos termos do artigo 397 caput do 

código de processo penal, recebo definitivamente a denúncia.Designo 

audiência de instrução e julgamento para a data de 18 de Fevereiro de 

2020 às 15h00min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso.Intime-se o 

réu para comparecimento à solenidade.Intime-se o defensor do acusado e 

notifique-se o Ministério Pú-blico acerca da data aprazada.Notifique-se a 

vítima, conforme preconiza o artigo 201, parágrafo 2°, do Código de 

Processo Penal, intimando-a para o ato.Intimem-se as testemunhas 

arroladas tanto pela acusação quan-to pela defesa.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 255232 Nr: 9742-64.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Keila Lopes Morais - 

OAB:18.039-MT

 Por fim, nos termos do artigo 107 do Decreto-Lei n.º 2.848, de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), não encontra-se de plano 

evidenciada a existência de qualquer causa de extinção da puni-bilidade 

do agente.Insta consignar que na resposta à acusação, além de meros 

argu-mentos, não produziu o acusado qualquer prova pré-constituída 

(prova eminentemente documental) que pudesse embasar um édito 

absolutório sumário.Portanto, pela análise do manancial informativo que 

encontra-se coligido aos autos e não havendo qualquer circunstância que 

autorize a absolvição sumária do réu, nos termos do artigo 397 caput do 

código de processo penal, recebo definitivamente a denúncia.Designo 

audiência de instrução e julgamento para a data de 18 de Fevereiro de 

2020 às 14h30min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso.Intime-se o 

réu para comparecimento à solenidade.Intime-se o defensor do acusado e 

notifique-se o Ministério Pú-blico acerca da data aprazada.Notifique-se a 

vítima, conforme preconiza o artigo 201, parágrafo 2°, do Código de 

Processo Penal, intimando-a para o ato.Intimem-se as testemunhas 

arroladas tanto pela acusação quan-to pela defesa.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 273169 Nr: 3060-59.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:13.521-A/MT

 Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi preliminar-mente 

recebida às fls. 45, já tendo sido apresentada a resposta à acusa-ção 

pelo réu às fls. 52/54, bem como já houve o recebimento definitivo da 

denúncia (fls. 55).

Nesse passo, designo audiência de instrução e julgamento para a data de 

19 de Março de 2020 às 13h20min, no horário oficial do Es-tado de Mato 

Grosso.

Intime-se o réu para comparecimento à solenidade.

Intime-se o defensor do acusado e notifique-se o Ministério Pú-blico 

acerca da data aprazada.

Notifique-se a vítima, conforme preconiza o artigo 201, parágrafo 2°, do 
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Código de Processo Penal, intimando-a para o ato.

Intimem-se as testemunhas arroladas tanto pela acusação quan-to pela 

defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 236235 Nr: 13596-03.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 Acolho o pedido ministerial encartado às fls. 71.

 Nesse passo, designo audiência de continuação para inquirição da vítima 

Nilzeli Antunes Rodrigues e da testemunha João Gomes Júnior, que 

realizar-se-á na data de 05 de Março de 2020 às 15h00min, no horário 

oficial do Estado de Mato Grosso.

Ressalto que fica dispensado a intimação do denunciado para o 

comparecimento à solenidade, em razão da revelia decretada às fls. 69.

Intime-se o defensor do acusado e notifique-se o Ministério Pú-blico 

acerca da data aprazada.

Depreque-se a intimação da vítima da Nilzeli Antunes Rodrigues (endereço 

fls. 71).

Intime-se a testemunha João Gomes Júnior, no endereço infor-mado às fls. 

71.c

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 311092 Nr: 8525-15.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aderito Lucas Soares Queiroz, Jefferson dos 

Santos Souza, Higor Júnior Silva Santos, Rauenes Alves Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126, 

Marcos Aurélio da Silva Parreira - OAB:44870/GO

 Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 17 de Janeiro 

de 2020 às 17h00min, no horário oficial do Estado de Mato 

Grosso.Havendo réu(s) preso, requisitem-o(s) para comparecimento à 

solenidade.Intime-se o defensor do(s) acusado(s) e notifique o Ministério 

Público acerca da data aprazada.Notifique a vítima, conforme preconiza o 

artigo 201, parágrafo 2°, do Código de Processo Penal, intimando-a para o 

ato.Intimem-se as testemunhas arroladas tanto pela acusação quanto pela 

defesa.Cumpra-se com máxima urgência por se tratar de réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 318707 Nr: 12478-84.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aderito Lucas Soares Queiroz, Higor Júnior 

Silva Santos, Jefferson dos Santos Souza, Rauenes Alves Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126, 

Marcos Aurélio da Silva Parreira - OAB:44870/GO

 Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 17 de Janeiro 

de 2020 às 15h00min, no horário oficial do Estado de Mato 

Grosso.Havendo réu(s) preso, requisitem-o(s) para comparecimento à 

solenidade.Intime-se o defensor do(s) acusado(s) e notifique o Ministério 

Público acerca da data aprazada.Notifique a vítima, conforme preconiza o 

artigo 201, parágrafo 2°, do Código de Processo Penal, intimando-a para o 

ato.Intimem-se as testemunhas arroladas tanto pela acusação quanto pela 

defesa.Cumpra-se com máxima urgência por se tratar de réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 200188 Nr: 3878-16.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO CALDAS DOS 

SANTOS - OAB:17122

 Portanto, tendo transcorrido o prazo da suspensão sem que tivesse 

ocorrido a sua revogação, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu JOSE 

PEREIRA FERNANDES, nos termos do artigo 89, parágrafo 5º da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995.Considerando que em fl. 77, fora dado 

perda do valor da fiança a ser destinado a entidade filantrópica, sendo 

priorizada a Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica, determino o 

levantamento do valor depositado em fl. 17, e a destinação para referida 

Associação.Oficie-se à Presidência desta entidade a fim de informar conta 

bancár ia  para  a  dev ida  des t inação .Sem cus tas  ou 

honorários.Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 169089 Nr: 1065-84.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 Por fim, nos termos do artigo 107 do Decreto-Lei n.º 2.848, de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), não encontra-se de plano 

evidenciada a existência de qualquer causa de extinção da puni-bilidade 

do agente.Insta consignar que na resposta à acusação, além de meros 

argu-mentos, não produziu o acusado qualquer prova pré-constituída 

(prova eminentemente documental) que pudesse embasar um édito 

absolutório sumário.Portanto, pela análise do manancial informativo que 

encontra-se coligido aos autos e não havendo qualquer circunstância que 

autorize a absolvição sumária do réu, nos termos do artigo 397 caput do 

código de processo penal, recebo definitivamente a denúncia.Designo 

audiência de instrução e julgamento para a data de 05 de Março de 2020 

às 14h00min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso.Intime-se o réu 

para comparecimento à solenidade.Intime-se o defensor do acusado e 

notifique-se o Ministério Pú-blico acerca da data aprazada.Notifique-se a 

vítima, conforme preconiza o artigo 201, parágrafo 2°, do Código de 

Processo Penal, intimando-a para o ato.Intimem-se as testemunhas 

arroladas tanto pela acusação quan-to pela defesa.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 226687 Nr: 6888-34.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 Considerando o julgamento proferido pelo Egrégio Tribunal cumpra-se a 

sentença integralmente.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 320255 Nr: 13187-22.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 91 de 513



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Vallim de Mello Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPEDES FERREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:20393/O

 Cumpra-se integralmente a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (fls. 132/135), devendo ser imediatamente cumprido o alvará 

de soltura expedido em favor do réu BRUNO VALLIM DE MELLO SOUSA, a 

fim de que aguarde em liberdade o julgamento do mérito do presente feito, 

mediante o cumprimento das medidas cautelares já fixadas na referida 

decisão.

 Cumpra-se o alvará de soltura em anexo, se por outro motivo não estiver 

preso, consignado nele o dever de cumprir as obrigações fixadas, sob 

pena de revogação do benefício.

 Ademais, aguarde-se a realização da audiência de instrução e julgamento 

aprazada às fls. 111/112.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266183 Nr: 16877-30.2017.811.0004

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSCIdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LARISSA MARIANO 

DE CASTRO SILVA, para devolução dos autos nº 

16877-30.2017.811.0004, Protocolo 266183, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266184 Nr: 16878-15.2017.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSCIdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa Mariano de Castro 

Silva - OAB:MT 19.349

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LARISSA MARIANO 

DE CASTRO SILVA, para devolução dos autos nº 

16878-15.2017.811.0004, Protocolo 266184, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002806-35.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANA GOMES DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEICIMAR CAMPOS DUQUES SOUZA OAB - MT25363/O (ADVOGADO(A))

DOMINGOS SAVIO DE SOUZA OAB - MT0018772A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS GAMARRA TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002806-35.2019.8.11.0004 POLO ATIVO:POLLYANA 

GOMES DA SILVA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GEICIMAR 

CAMPOS DUQUES SOUZA, DOMINGOS SAVIO DE SOUZA POLO 

PASSIVO: LUCAS GAMARRA TEIXEIRA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 17/02/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 14 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002807-20.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DE OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JBS S/A (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002807-20.2019.8.11.0004 POLO ATIVO:BENEDITO DE 

OLIVEIRA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PHILIPE CASARIN 

PEIXOTO, RAFAEL BOQUE DA SILVA POLO PASSIVO: BRADESCO 

SEGUROS S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 

17/02/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, 

SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 

CUIABÁ, 15 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002808-05.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002808-05.2019.8.11.0004 POLO ATIVO:SANDRA DE 

OLIVEIRA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA 

NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 18/02/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 16 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002809-87.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002809-87.2019.8.11.0004 POLO ATIVO:DOUGLAS 

SOUSA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO BORGES 

ANDRADE, POLLYANA SOARES MATOS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 17/02/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 16 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002811-57.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DIAS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SANTIN VEDOVATTO OAB - MT0022272A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1002811-57.2019.8.11.0004 POLO ATIVO:ELIANA DIAS 

SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIEL SANTIN 

VEDOVATTO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 17/02/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002813-27.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002813-27.2019.8.11.0004 POLO ATIVO:BRUNO SOUSA 

SETUBA MILHOMEM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO SOUSA 

SETUBA MILHOMEM POLO PASSIVO: OI MÓVEL S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 17/02/2020 Hora: 15:20 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001831-13.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR DE SOUSA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT DE SOUZA PENZE OAB - MT0022475A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência 

determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2- No mesmo prazo, deverá a parte 

colacionar aos autos, certidão expedida pelo órgão responsável, que 

comprove a indevida inscrição de seus dados em rol de maus pagadores. 

3- Determino a imediata suspensão da audiência de conciliação se 

anteriormente aprazada. 4- Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, 

com ou sem manifestação, faça conclusos. 5- Intime-se. 6- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013020-68.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO CASTRO MARCELINO OAB - GO13412 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F.M. PEREIRA LIMA INDUSTRIA E COMERCIO - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando frutífera a 

utilização do sistema Renajud, necessário se faz a penhora, avaliação e 

remoção de bens do devedor. Registro que uma vez não sendo mais 

possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções têm sido 

frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de quem é 

executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme autoriza o 

artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de justiça logre 

encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá removê-los para o 

depósito judicial desta comarca. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção de tantos 

bens quantos bastem para amortização da dívida, realizando suas 

avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), 

indagando se a parte executada pretende dá-los como pagamento da 

dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis 

(antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados 

Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na certidão todos os 

bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do Devedor (art. 

836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento do débito, após a 

lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o devedor que 

poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 9.099/1995) a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas no art. 525, do CPC. 4- 

Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5- Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 

842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 

intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as 

benesses do art. 212, §2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7- Em caso de não pagamento do débito, 

após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, agende a Secretaria 

data para audiência de conciliação conforme preconiza o art. 53, § 1º, da 

Lei 9.099/1995, intimando o devedor com antecedência do respectivo ato, 

que na ocasião poderá impugnar – embargar – (art. 53, § 2º), por escrito 

ou oralmente a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como no art. 917 

da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor meirinho não encontre o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos que escoltaram a inicial mediante recibo 

nos autos e certificação, conforme dicção do art. 53, §4º, da Lei do 

Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011047-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELISON FERREIRA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON CARRIJO BARBOSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 
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da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002138-64.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA ALVES NOGUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação em fase de execução onde a parte executada 

manifestou-se acerca da impossibilidade de efetuar o depósito de 30% do 

valor da condenação, em descompasso com as diretrizes do art. 916 do 

CPC/2015. 2- Pois bem, sendo o processo um instrumento para solucionar 

conflitos e não para eternizá-los, valendo-se do entendimento do art. 6° do 

CPC que dispõe que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre 

si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva" em comunhão com o art. 2º da Lei 9.099/95 que prevê que “o 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação” (grifei), sendo o Estado-juiz sujeito 

do processo, deve cooperar. Eis porque, havendo consenso entre as 

partes acerca de possível forma de solução do conflito, não há razão para 

obstá-lo, motivo pelo qual, DETERMINO a intimação da parte autora para 

que se manifeste acerca da proposta ofertada, no prazo de 10 (dez) dias. 

3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010140-40.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LOHANNE CRISTINE PEREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 523 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento referente a sua 

condenação sob pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% 

(dez por cento) do montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e 

não tendo a parte requerida materializado sua obrigação, faça conclusos 

para penhora por meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 

4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002321-35.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RAFAEL ZILIO RENOFIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI OAB - MT0018030A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO GOMES PIAUI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO ROBERTO DE SOUSA PRADO OAB - MT0008793S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Acolho a justificativa apresentada pela parte autora. 2. Designe-se nova 

data para audiência de conciliação, intimando-se as partes. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001110-95.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOICY SOARES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICY SOARES BORGES OAB - MT24924/O (ADVOGADO(A))

RICARDO TIBERIO OAB - MT12498-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M DANTAS DE SOUSA (REQUERIDO)

HELLENA BARRETO COMERCIO DE BOLSAS - EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUAN CARLOS FERREIRA DOS SANTOS OAB - PR85332 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001160-87.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FARIA MONTALVAO FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELCELINA PEREIRA MONTIJO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000936-86.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 
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montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002047-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON ALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADABE RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002071-02.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOICY SOARES BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICY SOARES BORGES OAB - MT24924/O (ADVOGADO(A))

RICARDO TIBERIO OAB - MT12498-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DE SOUSA BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Expeça-se o necessário para citação da executada, conforme pleiteado 

pelo exequente. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002144-71.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILON DE SOUSA MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação de execução de título extrajudicial onde a parte 

executada manifestou-se pleiteando pelo parcelamento do valor 

remanescente, informando a impossibilidade de pagamento de 30% do 

débito, em descompasso com as diretrizes do art. 916 do CPC/2015. 2- 

Pois bem, sendo o processo um instrumento para solucionar conflitos e 

não para eternizá-los, valendo-se do entendimento do art. 6° do CPC que 

dispõe que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para 

que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva" em 

comunhão com o art. 2º da Lei 9.099/95 que prevê que “o processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação” (grifei), sendo o Estado-juiz sujeito do 

processo, deve cooperar. Eis porque, havendo consenso entre as partes 

acerca de possível forma de solução do conflito, não há razão para 

obstá-lo, motivo pelo qual, DETERMINO a intimação da parte autora para 

que se manifeste acerca das alegações trazidas pelo executado, no 

prazo de 10 (dez) dias. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000857-73.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO RODRIGUES DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-66.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MARQUES MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001142-66.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NAO PADRONIZADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA CARVALHO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002280-68.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERNANDES DE SOUSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DE ARAUJO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002780-37.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

Marileiva Lacerda Viana Rocha (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSE BARCELOS OAB - ES26274 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA ALVES BARBOSA MELO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FELIPE PIMENTA DE PAOLI OAB - ES22582 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A utilização de cartas precatórias reclama a inarredável necessidade 

da prática do ato por juiz de comarca distinta, cabendo o uso da missiva 

apenas depois de exaurido outros meios disponíveis, esta é a inteligência 

extraída do enunciado 33 do FONAJE, c.f.: ENUNCIADO 33 – É dispensável 

a expedição de carta precatória nos Juizados Especiais Cíveis, 

cumprindo-se os atos nas demais comarcas, mediante via postal, por 

ofício do Juiz, fax, telefone ou qualquer outro meio idôneo de 

comunicação. 2- Não bastasse isto, de longa data as execuções no seio 

desta justiça especializada tem se prevalecido da constrição de bens por 

meio da utilização dos sistemas eletrônicos (v.g., BACENJUD, RENAJUD), 

não sendo crível o manejo da via mais tortuosa para entrega da tutela 

jurisdicional pretendida pela parte, cuidando-se de providência que 

dispensa a prática do ato por outro juiz, ou nos dizeres do enunciado 100 

do FONAJE: ENUNCIADO 100 – A penhora de valores depositados em 

banco poderá ser feita independentemente de a agência situar-se no Juízo 

da execução (XIX Encontro – Aracaju/SE). 3- Assim sendo, caso 

infrutíferas as tentativas de se penhorar bens mediante tais sistemas, aí 

sim seria justificável a remessa de carta precatória, do contrário 

estar-se-ia diante de ato que não se compadece com a diretriz do artigo 

236 do CPC (art. 200 do CPC de 1973), neste sentido já se manifestou a 

jurisprudência pátria: “BACENJUD. CARTA PRECATÓRIA. REALIZAÇÃO 

NA PRÓPRIA SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE. ART. 200 DO CPC. Não se 

justifica o deferimento de consulta ou penhora via Renajud através de 

carta precatória, porque a providência pode ser realizada na própria sede 

do juízo deprecante. O art. 200 do Código de Processo Civil somente 

ampara a realização de atos processuais por carta precatória, quando 

hajam de se realizar fora dos limites territoriais da comarca. Evidentemente 

o Renajud é providência que pode ser realizada dentro dos limites da 

comarca, mostrando-se desnecessária a realização da medida através de 

carta precatór ia” .  (TRF-4 -  AG: 50215128220124040000 

5021512-82.2012.404.0000, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de 

Julgamento: 02/10/2013, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

03/10/2013) 4- Por tais razões e não estando comprovado nos autos que 

o juiz deprecante se valeu das outras vias para atingir a penhora 

pretendida com a remessa da presente carta precatória, determino a 

devolução desta sem o seu devido cumprimento. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Após, arquive-se mediante as baixas e anotações 

reclamadas. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002779-52.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE SOUZA INACIO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO GOMES BRAZ OAB - GO51201 (ADVOGADO(A))

THIAGO MARCIANO NOGUEIRA SANTOS OAB - GO52038 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. T. M. ALVES REPRESENTACOES EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cumpra-se conforme deprecado. 2- Após, devolva-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-25.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CORINA GARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (ADVOGADO(A))

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 96 de 513



(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 08/04/2019 Hora: 14:20/MT

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1002474-68.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BR TRAN SOLUCOES EM TRANSITO LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO OAB - MT0019233A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Antes de apreciar a inicial, para uma perfeita intelecção da mesma, 

DETERMINO à parte que no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos 

Certidão Simplificada da Junta Comercial, atentando-se ao que determina o 

art. 8º, §1º, inciso II da Lei 9.099/95, em consonância com o enunciado 

135 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 

47): O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema 

dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação 

tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto 

da demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2- Decorrido o prazo concedido, 

certifique a tempestividade da manifestação e faça conclusos. 3- 

Intime-se. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001498-61.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

I P MATOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE LUZIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- DEFIRO o pleito de sobrestamento dos autos. 2- Intime-se a parte autora 

para que indique o endereço do demandado no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de extinção do feito. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002578-60.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRIZZA PRODUCOES CULTURAIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO SILAS SOYER OAB - GO57629 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MT BACIA DO ARAGUAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. A petição inicial da parte autora não está devidamente instruída com 

prova de sua situação jurídica (Certidão Simplificada da Junta Comercial 

atualizada), não observando o enunciado 135 do FONAJE, abaixo 

transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47) : O acesso da 

microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados 

especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante o exposto, deverá a parte 

autora emedar a inicial em consonância com o enunciado acima grafado, 

precisamente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Após o 

transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente 

conclusos. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000735-94.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR RODRIGUES CABRAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO SILVEIRA BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000288-09.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELVANI JESUS DE SOUSA MATOS FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002777-82.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CISCOTTO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PLINIO VALTER MULLER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cumpra-se conforme deprecado. 2- Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002175-91.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

J. HERNANDES DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDA PINHEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001009-24.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FRAGA GUIMARAES E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARITA KRISTINA MEDEIROS MAGALHAES COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JIMMY COSTA NASCIMENTO OAB - MT18676/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Ante as alegações trazidas pela executada, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias. Após, faça 

os autos conclusos para as deliberações pertinentes. 2- Expeça-se o 

necessário. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001714-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO ANTONIO NOEDEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO OLIVEIRA LEAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de execução onde, após bloqueio parcial de valores através 

do sistema Bacenjud, intimada a executada a mesma manifestou acerca 

de utilização do sistema Renajud. 2- Inicialmente, cumpre-nos esclarecer 

que este gabinete utiliza-se de todas as ferramentas disponíveis para 

constrição de bens, valendo-se inicialmente do BacenJud que, uma vez 

parcialmente frutífero ou infrutífero, passa-se então à pesquisa no sistema 

Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas estes que, dos quais, 

somente o BacenJud faz emissão de detalhamento da ordem (anexo), eis 

porque não se faz juntada do documento de comprovação dos demais. 3- 

Em continuidade ao feito, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001499-46.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

I P MATOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILINO MOREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- DEFIRO o pleito de sobrestamento dos autos, intime-se a demandante 

para que indique o endereço da parte requerida no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção do feito. 2- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001562-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE MELO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA AGUIAR BELEM BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001028-30.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA DAYANE FERREIRA LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códez, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001908-56.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA NERIS ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de execução judicial onde, após bloqueio parcial de valores 

através do sistema Bacenjud, a exequente pleiteia pela utilização do 

sistema Renajud. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se 

de todas as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez parcialmente frutífero ou 

infrutífero, passa-se então à pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por 

fim do Infojud, sistemas estes que, dos quais, somente o BacenJud faz 

emissão de detalhamento da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada 

do documento de comprovação dos demais. 3- Em continuidade ao feito, 

intime-se a parte exequente para que indique bens sujeitos à constrição 

judicial, ou endereço onde possam ser encontrados, precisamente no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001180-78.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH SOUZA RIBEIRO (EXECUTADO)

FRANCISCO ALMEIDA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 10 ()dez) dias, se 

manifeste sob pena de extinção por abandono e consequente liberação 

dos valores e veículos constritos. 2- Expeça-se o necessário. 3- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013084-78.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAREUZA SINZAIS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-25.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0006293S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-69.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES PIRES BIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011720-71.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOVINO PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-79.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VALERIA CARNEIRO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT OAB - MT0016043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

22/05/2019, às 16h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012276-10.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS BARROS MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS BARROS MARQUES OAB - MT0003579A (ADVOGADO(A))

HENRIQUE FAGUNDES MARQUES OAB - MT0017113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE PEREIRA MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001435-70.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA BEE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001873-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARQUES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O 

(ADVOGADO(A))

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001109-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Elson de Souza Rocha Junior (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO ARANTES MEDEIROS OAB - GO31388 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002171-88.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES GOMES MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (ADVOGADO(A))
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NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE OAB - MT25070-O (ADVOGADO(A))

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-97.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYAGO SANTANA FERREIRA OAB - MT20268/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerente , 

por seu procurador, para comparecer(em) na audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 29/05/2019 12:40 (horário de Mato Grosso). 

ADVERTÊNCIAS: Caso não compareça à audiência designada importará 

no arquivamento do feito, bem como condenação ao pagamento das 

custas processuais.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002215-10.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON DOUGLAS GUIMARAES UCHOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (ADVOGADO(A))

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte autora para que se manifeste nos autos quanto ao 

cumprimento da condenação por parte da requerida. 2- Expeça-se o 

necessário. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000648-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELMA ROCHA DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADNA ALVES DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. O processo já foi sentenciado, de tal sorte que a modificação do aludido 

ato judicial somente é possível por meio de recurso próprio ou acolhimento 

de embargos de declaração, não sendo o que ocorreu no caso. Com 

efeito, a parte autora formulou pedido de emenda da inaugural após esta 

ter sido indeferida com a consequente extinção do feito, donde se infere 

que o requerimento em voga nem sequer é digno de apreciação, pois 

cuida-se de uma mandriona forma de contornar os efeitos do ato judicial já 

abarcado pelo trânsito em julgado, eis porque dele NÃO CONHEÇO. 2. 

Concretize-se a sentença em seu inteiro teor. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002158-55.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANO BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em análise aos autos, verifico que, por lapso, ocorreu erro no 

despacho identificado no evento 26120601 no que tange ao seu conteúdo, 

eis porque, chamo o feito à ordem para promover a sua retificação, 

passando o mesma a ter a seguinte redação: “1. Acolho a justificativa 

apresentada pela parte autora. 2. Designe-se nova data para audiência de 

conciliação, intimando-se as partes. 3. Cumpra-se." 2- Intime-me. 3- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001427-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KEILY ADRIANA ARRUDA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-98.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO MARIANO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (ADVOGADO(A))

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 09/04/2019 Hora: 16:20/MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002069-32.2019.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DIAS OLIVEIRA SOBREIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

aos autos certidão de débitos expedida pelo Serviço de Proteção ao 

Crédito ou, no mesmo prazo, aponte as restrições alegadas vez que, em 

análise ao documento acostado aos autos, não resta clara a negativação 

apontada. 2- Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Intime-se. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010801-82.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JONIR RIBEIRO DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-05.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILDASIO RODRIGUES REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000876-16.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT9353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002794-21.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TAILA FERNANDA GAMA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HINGRID REIS GUIMARAES OAB - MT26885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (RECONVINDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência 

determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário pago, etc.) em nome próprio e contemporâneo a 

data do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já 

saliento que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2- Insta consignar que, em análise aos 

autos nota-se que há pedido liminar para exclusão de nome da autora dos 

órgãos de proteção ao crédito, sem, contudo acostar aos autos 

documento que comprove a indevida inscrição em rol de maus pagadores, 

deste modo, no prazo acima mencionado, DETERMINO à parte 

demandante, que emende a inaugural sanando os vícios existentes, 

juntando aos autos a respectiva evidência comprovativa (certidão 

expedida pelo órgão competente (SPC, SERASA, CCF, etc), sob pena de 

ser indeferida. 3- Determino a imediata suspensão da audiência de 

conciliação anteriormente aprazada. 4- Transcorrido o lapso temporal 

alhures grafado, com ou sem manifestação, faça conclusos. 5- Intime-se. 

6- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-46.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA DA SILVA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ANDRE DA MATA OAB - MT0010521A (ADVOGADO(A))

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 
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deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-30.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDA OLIVEIRA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (ADVOGADO(A))

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIAConciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 10/04/2019 Hora: 15:00/MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001822-51.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRANY AUGUSTA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO SILVEIRA JUNIOR OAB - MT22227/O (ADVOGADO(A))

HERBERT DE SOUZA PENZE OAB - MT0022475A (ADVOGADO(A))

LUCAS DOS SANTOS FERNANDES OAB - MT22838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO MOIANA DE TOLEDO OAB - GO17932 (ADVOGADO(A))

ELISA MARIA ALESSI DE MELO OAB - GO34461 (ADVOGADO(A))

TATIANA ACCIOLY FAYAD OAB - GO19400 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Autos nº 1001822-51.2019.8.11.0004 

Vistos, etc. O processo não se encontra pronto para julgamento. Sabe-se 

que no âmbito dos Juizados Especiais não há como haver sentença 

ilíquida. Dessa forma, intime-se o autor para emendar a inicial, trazendo 

aos autos valor devido dos seus pedidos e do valor da causa, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002087-53.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BAZILIO ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT13815-O (ADVOGADO(A))

DANIELLY BATISTA VENANCIO OAB - MT19126-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Autos nº 1002087-53.2019.8.11.0004 

Vistos, etc. O processo não se encontra pronto para julgamento. Em 

análise aos autos, constata-se a necessidade de converter o julgamento 

em diligência, para que sejam oficiados o SPC e o SERASA, requisitando 

certidão atualizada das restrições existentes em nome da parte autora ao 

tempo da propositura da ação (16.09.2019), no prazo de 10 (dez) dias, 

bem como informar se houve restrição anterior e por qual período 

permaneceu ativo. Após, retornem os autos conclusos para sentença. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001721-14.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVANIA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Autos nº 1001721-14.2019.8.11.0004 

Vistos, etc. O processo não se encontra pronto para julgamento. Em 

análise aos autos, constata-se a necessidade de converter o julgamento 

em diligência, para que sejam oficiados o SPC e o SERASA, requisitando 

certidão atualizada das restrições existentes em nome da parte autora ao 

tempo da propositura da ação (02.08.2019), no prazo de 10 (dez) dias, 

bem como informar se houve restrição anterior e por qual período 

permaneceu ativo. No mesmo prazo, intime-se a parte autora para 

apresentar comprovante de endereço em seu nome. Após, retornem os 

autos conclusos para sentença. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001097-62.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Autos nº 1001097-62.2019.8.11.0004 

Vistos, etc. O processo não se encontra pronto para julgamento. Em 

análise aos autos, constata-se através do extrato bancário apresentado 

pela autor na inicial, que o serviço utilizado trata-se de “conta fácil”. Desse 

modo, reputo necessário converter o julgamento em diligência, para que 

sejam intimado o banco reclamado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar aos autos o contrato de adesão da parte autora, e ainda o 

manual discricionário da modalidade de conta que pertence o autor e como 

ocorre a incidência das tarifas, visto que em analise a outros processos 

tramitando com o mesmo assunto, restou verificado a cobrança de tarifas 

diversas para a mesma modalidade de conta. Após o prazo, retornem os 

autos conclusos para sentença. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001146-06.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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MATIAS FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Autos nº 1001146-06.2019.8.11.0004 

Vistos, etc. O processo não se encontra pronto para julgamento. Em 

análise aos autos, constata-se através do extrato bancário apresentado 

pela autor na inicial, que o serviço utilizado trata-se de “conta fácil”. Desse 

modo, reputo necessário converter o julgamento em diligência, para que 

sejam intimado o banco reclamado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar aos autos o contrato de adesão da parte autora, e ainda o 

manual discricionário da modalidade de conta que pertence o autor e como 

ocorre a incidência das tarifas, visto que em analise a outros processos 

tramitando com o mesmo assunto, restou verificado a cobrança de tarifas 

diversas para a mesma modalidade de conta. Após o prazo, retornem os 

autos conclusos para sentença. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-90.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO TAVEIRA GOUVEA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

L DE A MACHADO - COMERCIO VIRTUAL - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Autos nº 1000636-90.2019.8.11.0004 

Vistos, etc. O processo não se encontra pronto para julgamento. Em 

análise aos autos, constata-se a necessidade de converter o julgamento 

em diligência, INTIMANDO o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias 

apresentar a cópia das faturas do cartão de crédito dos meses de janeiro 

a abril/2019, a fim de confirmar o mês da restituição do estorno realizado 

pela reclamada. Após, retornem os autos conclusos para sentença. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001230-07.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA CECILIA DE OLIVEIRA LUZ OAB - MT21841/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Autos nº 1001230-07.2019.8.11.0004 

Vistos, etc. O processo não se encontra pronto para julgamento. Em 

análise aos autos, constata-se a necessidade de converter o julgamento 

em diligência, visto que o cálculo apresentado pela autora não 

corresponde a realidade apresentada na inicial. Com efeito, a autora 

apresentou uma planilha somando os valores descontados com os valores 

que deveriam ser descontados. Intime-se a parte autora para apresentar 

cálculo correto do período pretendido, podendo, caso queira, trazer o 

valor original e o atualizado pelo índice IGP-DI/FGV. Após, retornem os 

autos conclusos para sentença. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001079-41.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DO VALE MASCARENHAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYAGO SANTANA FERREIRA OAB - MT20268/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Autos nº 1001079-41.2019.8.11.0004 

Vistos, etc. O processo não se encontra pronto para julgamento. Em 

análise aos autos, constata-se a necessidade de converter o julgamento 

em diligência, INTIMANDO o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar o cálculo atualizado pelo índice IGP-DI/FGV. Após, retornem os 

autos conclusos para sentença. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-54.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VERISSIMO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (ADVOGADO(A))

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIAConciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 09/04/2019 Hora: 13:00/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002219-13.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO NAPOLIS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, por seus 

procuradores, para que compareçam na audiência de conciliação 

designada para o dia 17/2/2020 às 15:40(MT). Caso o requerente não 

compareça, o processo será extinto com condenação nas custas. Caso o 

requerido não compareça, será decretada sua revelia. Nessa 

oportunidade, INTIMO ainda os procuradores das partes acerca da medida 

liminar deferida nestes autos (id 27120933)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002814-12.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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THIAGO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYNE CORREA DEVOTTE OAB - MT22003/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCA DO INGRESSO E EVENTOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002814-12.2019.8.11.0004 POLO ATIVO:THIAGO 

MARTINS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NAYNE CORREA 

DEVOTTE POLO PASSIVO: BANCA DO INGRESSO E EVENTOS EIRELI - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 17/02/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 16 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002608-95.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

B. S. I. D. M. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI CACHOEIRA SESTREM OAB - SC6654 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. C. E. I. D. C. L. (REQUERIDO)

 

1- Em análise aos documentos carreados à presente carta precatória, 

verifica-se de plano a incompetência deste juizado, mormente pretende a 

parte autora (empresa de grande porte) rescisão contratual com 

indenização por danos diversos, dando à causa o valor de R$405.000,00 

(quatrocentos e cinco mil reais). 2- Com efeito, como é sabido, há limites 

de alçadas para os feitos que tramitam no Juizado Especial, assim sendo, 

redistribua-se a presente carta precatória para uma das varas cíveis 

desta comarca, mediante as baixas e anotações necessárias. 3- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002815-94.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO TOLEDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA RESPLANDE REZENDE OAB - MT25200/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002815-94.2019.8.11.0004 POLO ATIVO:MARCELO 

TOLEDO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALDINEIA 

RESPLANDE REZENDE POLO PASSIVO: AGUAS DE BARRA DO GARCAS 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 17/02/2020 

Hora: 16:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 16 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000879-34.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZILIA LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA,Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 17/06/2019 Hora: 12:20/HORÁRIO DE MATO 

GROSSO ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002817-64.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO OAB - MT26504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002817-64.2019.8.11.0004 POLO ATIVO:MARCIA DA 

SILVA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VICTOR HUGO 

FERNANDES VARJAO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 17/02/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001954-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

J M IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARRA DO GARCAS CARTORIO SEGUNDO OFICIO (EXECUTADO)

ALTO GIRO ENCARTELADORA LTDA. - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT7199-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA OAB - MT0018582A 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO OAB - MT5751/O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL JARA BIGIO OAB - MT20194-O (ADVOGADO(A))

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 13/02/2019 Hora: 12:40/MT

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001954-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

J M IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME 
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(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARRA DO GARCAS CARTORIO SEGUNDO OFICIO (EXECUTADO)

ALTO GIRO ENCARTELADORA LTDA. - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT7199-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA OAB - MT0018582A 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO OAB - MT5751/O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL JARA BIGIO OAB - MT20194-O (ADVOGADO(A))

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Cumprimento de Sentença Processo n. 1001954-45.2018.8.11.0004 

Requerente: J M IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA - 

MT0013284A Requerido: ALTO GIRO ENCARTELADORA LTDA. - EPP 

ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: JOSE TIMOTEO DE LIMA - MT7199-O 

Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , 

impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Executada 

para efetuar o pagamento do débito no valor de R$ R$ 12.682,24 (Doze 

mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos), no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor total, além da realização de penhora de bens, conforme Art. 523, §1º 

do CPC. BARRA DO GARÇAS, 16 de dezembro de 2019 (Assinado 

eletronicamente) CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001297-69.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE FRANCISCA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, por seus 

procuradores, para que compareçam na audiência de conciliação 

designada para o dia 17/2/2020 às 17:00(MT). Caso o requerente não 

compareça, o processo será extinto com condenação nas custas. Caso o 

requerido não compareça, será decretada sua revelia. Nessa 

oportunidade, INTIMO ainda os procuradores das partes acerca da medida 

liminar deferida nestes autos (id 27123320)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000696-63.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIATipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 28/05/2019 Hora: 12:00/HORÁRIO DE MATO 

GROSSO ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010826-66.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELUTA NAPOLIS COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NAPOLIS COSTA OAB - MT0015569A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR S A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 8010826-66.2014.8.11.0004 

Requerente: MARIA CELUTA NAPOLIS COSTA ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: FABIANA NAPOLIS COSTA - MT0015569A Requerido: 

TELEMAT CELULAR S A ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: AMANDA 

BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - MT13333-O Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 52/2007 , impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: INTIMAR a parte Embargada para, nos termos do artigo 49 da 

Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração 

interpostos nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 16 de 

dezembro de 2019 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO 

CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001735-95.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BUENO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, por seus 

procuradores, para que compareçam na audiência de conciliação 

designada para o dia 17/2/2020 às 17:20(MT). Caso o requerente não 

compareça, o processo será extinto com condenação nas custas. Caso o 

requerido não compareça, será decretada sua revelia. Nessa 

oportunidade, INTIMO ainda os procuradores das partes acerca da medida 

liminar deferida nestes autos (id 27126582)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-28.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER FRANCISCO VICENTE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))
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INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 13/05/2019 Hora: 16:00 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011685-14.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA ALVES NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intime a parte requerente para, em 15 (quinze) dias, indicar conta bancária 

para transferência dos valores outrora depositados pela parte requerida. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002369-91.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE SOARES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, por seus 

procuradores, para que compareçam na audiência de conciliação 

designada para o dia 17/2/2020 às 17:40(MT). Caso o requerente não 

compareça, o processo será extinto com condenação nas custas. Caso o 

requerido não compareça, será decretada sua revelia. Nessa 

oportunidade, INTIMO ainda os procuradores das partes acerca da medida 

liminar deferida nestes autos (id 27135475)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002369-91.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE SOARES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Novo Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Das 

breves leituras empreendidas extrai-se que para o postulante lograr a 

medida vindicada em tela, se faz mister que estejam presentes os 

requisitos delineados no comentado artigo, destarte, iniciando-se a busca 

dos requisitos. No que tange à prova inequívoca, esta não se faz 

necessária, pois a jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade 

das partes produzirem a dita prova negativa, notadamente por se tratar de 

relação consumerista. No que tange o requisito do fundado receio de dano 

irreparável, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato dos 

reiterados descontos de valores na conta da autora, sem seu 

consentimento ou autorização vez que desconhece os débitos 

relacionados à recarga da linha telefônica adquirente das recargas, o que 

vem causando aborrecimentos de ordem material e moral à autora. O 

perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência 

acerca de um provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito 

que já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, enormes prejuízos de 

ordem moral e financeira àquela. No que se refere ao fumus boni juris, 

este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do Requerente por 

conta de cobrança de valores não contratados pela autora por parte da 

própria Ré, consoante explanação na vestibular. No tocante ao requisito 

da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus 

da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em 

um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 

disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 
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regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 

menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011). 5. Embargos de divergência a que se dá provimento?. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 

ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que as 

regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG - RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, -Terceira Turma, 

19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto, e com arrimo no art. 

300, caput, inciso I usque § 2º, todos do Código de Processo Civil, 

CONCEDO initio litis, a TUTELA ANTECIPADA vindicada, para que as 

empresas requeridas suspendam/bloqueiem qualquer solicitação de 

recarga de créditos de telefonia no número (66) 9.9222-7178, a serem 

debitados no cartão de crédito 4096.0329.2029.0855 de titularidade de 

Josimeire Soares de Amorim - CPF 896.816.731-15, até o deslinde final da 

presente demanda, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos 

reais) por ato de descumprimento. 8- Apraze nova audiência, proceda à 

citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 13- Expeça-se o 

necessário. 14- Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 193294 Nr: 12590-29.2014.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Fernandes da Silva, João Paulo 

Sousa Dias, Moacir Torres Maciel, Valdivino Alves Freire

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Borges Andrade - 

OAB:MT 18.994

 DECISÃO

Código: 193294

Vistos, etc.

1. DETERMINO a destruição dos objetos vinculados aos autos, competindo 

à Secretaria do Juizado providenciar todos os procedimentos necessários 

para a concretização do ato.

2. Após, providencie as baixas necessárias e o arquivamento dos autos.

3. Cumpra-se.

Barra do Garças - MT, 02 de dezembro de 2019.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 189865 Nr: 10205-11.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleunice Souza Dias, Claudimar de Sousa Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Carlos de Oliveira - 

OAB:16393/MS, Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 DECISÃO

Código: 189865

Vistos, etc.

1. DETERMINO a destruição dos objetos vinculados aos autos, competindo 

à Secretaria do Juizado providenciar todos os procedimentos necessários 

para a concretização do ato.

2. Após, providencie as baixas necessárias e o arquivamento dos autos.

3. Cumpra-se.

Barra do Garças - MT, 02 de dezembro de 2019.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299894 Nr: 2266-04.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auro Borges de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosana da Silva Freitas 
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Ayres - OAB:MT 20.838

 CERTIFICO que procedo a intimação da vítima KALLITN SANTOS 

BARCELOS , na pessoa de sua advogada ROSONA DA SILVA FREITAS 

AYRES OAB-MT 20.838, para que compareça a audiência preliminar 

designada para o dia 06/02/2020, às 12h15min (horário de Cuiabá-MT). Eu, 

______ Marcenilda da Silva Faria, estagiária, quem digito e assino.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 165772 Nr: 7952-21.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Osmar Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Moura Nascimento - 

OAB:MT 19048, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 DECISÃO

Código: 165772

Vistos, etc.

1. DETERMINO a destruição dos objetos vinculados aos autos, competindo 

à Secretaria do Juizado providenciar todos os procedimentos necessários 

para a concretização do ato.

2. Após, providencie as baixas necessárias e o arquivamento dos autos.

3. Cumpra-se.

Barra do Garças - MT, 11 de dezembro de 2019.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 165873 Nr: 8097-77.2012.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público da Comarca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Araújo Pinheiro, Izaac Pereira de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Gilmar Moura Nascimento - OAB:MT 19048, 

Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 DECISÃO

Código: 165873

Vistos, etc.

1. Tendo em vista que os objetos apreendidos já foram destinados, 

DETERMINO o retorno dos autos ao arquivo.

 2. Proceda às baixas e anotações necessárias.

3. Cumpra-se.

Barra do Garças- MT, 11 de dezembro de 2019.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 272490 Nr: 2630-10.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marandreza Gomes Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 DESPACHO

Código: 272490

Vistos, etc.

1. Defiro a cota ministerial de fls. 48, sendo assim, INTIME-SE a autora do 

fato Marandreza Gomes Ribeiro, na pessoa de seu advogado Júnior César 

Coelho da Silva, para que no prazo de 10 (dez) dias comprove o 

cumprimento da transação penal a ela imposta, sob pena de revogação do 

benefício e prosseguimento do feito.

2. Decorrido o prazo, renove-se vista ao Ministério Público.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 26 de novembro de 2019.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002308-36.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DE LIMA GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LEANDRO RUWER OAB - MT0011311A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Novo Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- No 

que tange à prova inequívoca, esta se faz presente, vez que por meio de 

uma cognição sumária através do conjunto probatório escoltado nos 

autos, os mesmos indicam a probabilidade da certeza da ocorrência do 

fato, máxime quando se nota que as provas do “melhor direito” da parte 

autora se resplandecem de plano, vez que debruçando sobre o caso, se 

constata que os documentos identificam que mesmo quitadas as dívidas 

relacionadas ao veículo, a demandada mantém a restrição dos dados 

daquela junto ao cartório de protesto de títulos. No que tange o requisito do 

fundado receio de dano irreparável, este emerge circunstancialmente pelo 

simples fato de que a manutenção indevida pela ré do nome da parte 

demandante nos órgãos de restrições ao crédito cause outros gravames 

de ordem pessoal e moral a esta, como dito alhures. O perigo da demora 

aflora no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional à reclamante, acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos e situações vexatórias na praça em decorrência da 

prática indevida da requerida, tolhendo o livre acesso ao crédito e criando 

embaraços à sua atividade, cabendo destacar que a delonga na entrega 

da medida postulada poderá acarretar, segundo se ressaltou acima, 

enormes prejuízos de ordem moral e financeira àquele. No que se refere 

ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado 

da Requerente por conta da conduta da Ré, consoante explanação da 

própria prova inequívoca. No tocante ao requisito da reversibilidade de 

fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter 

faticamente ao status quo ante que se encontrava na demanda, além de 

ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com 

a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 
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momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG - RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, 

somente quando da prolação da sentença será avaliada a aplicação do 

artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali preconizada também 

reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova 

por parte do consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar 

suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto 

para fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda 

da simples inércia do consumidor. 7- Assim, com arrimo no art. 300 do 

Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA ANTECIPADA 

vindicada no que toca ao pedido de excluir incontinenti o nome da parte 

requerente junto ao cartório de protesto de títulos, relativamente ao débito 

que totalizam R$- 7.798,52 (Sete mil, setecentos e noventa e oito reais e 

cinquenta e dois centavos) referentes ao protesto n° 204572 no valor de 

R$-3.796,34 (Três mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e quatro 

centavos); protesto n° 204637 no valor de R$-2.517,87 (Dois mil, 

quinhentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos); e instrumento de 

protesto n° 206957 no valor de R$-1.484,31 (hum mil, quatrocentos e 

oitenta e quatro reais e trinta e um centavos) em nome da parte requerente 

mediante caução que deverá ser prestada em espécie (dinheiro) no prazo 

de 10 (dez) dias. 8- Expeça-se guia para o depósito da quantia ofertada 

em caução, e após o pagamento da mesma, oficie-se ao Serviço de 

Proteção ao Crédito – SPC, SERASA e Cartório de Protesto de Títulos para 

que proceda a exclusão do nome da autora de seus cadastros. 9- 

Ademais, a demanda não reclama a realização da audiência prevista no 

artigo 16 da Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública 

por força do disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Não bastasse 

isto, a presente comarca não conta com representante da Procuradoria do 

Estado de Mato Grosso, de tal sorte que o aprazamento da referida 

audiência com o rigor literal da lei, redundaria em flagrante prejuízo ao 

erário, diante de um quadro fático até então inviabilizador da sua 

aplicação. Por tais razões no Estado de Mato Grosso e adstrito aos 

Juizados da Fazenda Pública vige o enunciado 01 que contém a seguinte 

diretriz: “A critério do juiz, poderá ser dispensada a audiência de 

conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde que fixe o 

prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar defesa” (XIII ENCONTRO 

CUIABÁ). 10- Deste modo, determino que sejam as partes requeridas 

citadas para apresentarem defesa no prazo de 30 (trinta) dias, 

promovendo a conclusão dos autos para sentença após o transcurso do 

referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição. 11- Cite-se o 

município requerido observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 

12.153/2009 c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como os 

artigos 246 (§ 1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. 

12- Expeça-se o necessário. 13- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010408-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID LINCOLN DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA OAB - MT0017444A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS RIBEIRO DE SOUSA (EXECUTADO)

LINCOLN HEIMAR SAGGIN SOBRINHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA OAB - MT9030/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente convém frisar que as exceções de pré-executividade (ou 

objeção de executividade como preferem alguns), somente são aceitáveis 

em casos especiais. Deveras, não se pode perder de vista que a objeção 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 110 de 513



de não executividade somente pode ter como objeto arguição que 

demonstre ser a pretensão executória flagrantemente descabida, 

apontando vício de ordem fundamental e que tolha o processo de toda e 

qualquer eficácia, vício este que pode ser reconhecido de ofício pelo 

magistrado, pois quando for bradada matéria que reclame aprofundamento 

probatório ou de conteúdo altamente complexo, reclamando até mesmo a 

perquirição quanto à relação que deu causa ao título executivo, a repulsa 

da objeção se impõe. Neste sentido a jurisprudência pátria tem se 

manifestado, v.g.: TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 283 E 614 DO CPC. 

SÚMULAS 282 E 356 DO STF. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

INADMISSIBILIDADE ANTE A NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 284/STF. RESP. 

1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 01.04.2009. AGRAVO A 

QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os arts. 283 e 614 do CPC não foram 

debatidos pelo Tribunal a quo, e não foram opostos Embargos de 

Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Carecem, portanto, 

de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias 

excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A 

Primeira Seção, desta Corte, em sede de Recurso Especial representativo 

de controvérsia, decidiu que a exceção de pré-executividade somente é 

admitida nas situações em que não se faz necessária a dilação probatória 

ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado, 

como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, 

a prescrição, entre outras (REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE 

ARRUDA, DJe 01.04.2009). 3. No que se refere à alegada violação ao 

princípio constitucional do contraditório (art. 5o., LV da CF), sua 

apreciação não pode ser feita nesta via sob pena de usurpação da 

competência constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal (art. 

102, III da Constituição Federal). 4. Agravo Regimental a que se nega 

provimento?. (AgRg no AREsp 344402 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0151020-2, Relator Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, T1 - PRIMEIRA TURMA, DJe 04/02/2014) 

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA 

CDA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE 

PROBATÓRIA. MATÉRIA A SER ARGÜIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

I. - A jurisprudência é pacífica no sentido de que, tratando-se de execução 

fiscal, é cabível a exceção de pré-executividade quando os motivos 

constituírem nulidade absoluta ou matérias de ordem pública, que se 

refiram às condições da ação ou aos aspectos formais do título executivo. 

Contudo, só pode prosperar quando visa a desconstituir título executivo 

fiscal que se comprove, de plano, ou seja, sem necessidade de dilação 

probatória. II - A exceção de pré-executividade é admitida para o 

questionamento de matérias de ordem pública. As questões de direito e de 

fato deverão ser argüidas em sede de embargos à execução. No caso 

presente, faz-se necessário o exame minucioso de elementos probatórios, 

não estando comprovado de plano a nulidade alegada. III - Agravo 

improvido. (TRF-5 - AGTR: 90224 PE 0060676-54.2008.4.05.0000, Relator: 

Desembargador Federal Marco Bruno Miranda Clementino (Substituto), 

Data de Julgamento: 30/09/2008, Quarta Turma, Data de Publicação: Fonte: 

Diário da Justiça - Data: 22/10/2008 - Página: 307 - Nº: 205 - Ano: 2008) 2. 

Examinando o petitório apresentado pelo executado, especificamente no 

que tange ao adimplemento parcial da dívida, verifica-se que as alegações 

não merecem prosperar, vez que sequer garantiu o juízo, além do claro 

intuito em ferir o princípio da inalterabilidade da sentença, ante o 

argumento da decretação da revelia sem a análise do cheque colacionado. 

3. Por tais razões e observando que a parte executada aduziu matérias 

que não são passíveis de análise por meio desta via, NÃO CONHEÇO de 

tais requerimentos, pois a exceção de pré-executividade somente pode se 

restringir a temas de ordem pública, não sendo o caso dos presentes 

autos. 4. Dando continuidade ao feito, DETERMINO seja intimada a parte 

exequente para, em 10 (dez) dias, acostar planilha atualizada do débito 

com vistas a possibilitar a realização da penhora do valor devido por meio 

das ferramentas eletrônicas 5. Intime-se. 6. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002286-75.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MATHEUS FAGUNDES MARRELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO HADYSON CABRAL MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 

a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se então que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa garantidos aos requeridos, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 
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causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada vindicada pelo promovente, tendo 

em vista que os documentos carreados aos autos não foram suficientes 

para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma. 8- DEFIRO ao 

promovente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 1060/50, 

por declarar ser a parte requerente, pessoa física hipossuficiente. 9- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002005-56.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA MORENO COSSI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA SIQUEIRA MELO OAB - MT0021098A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IREMAR BARROS MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Indefiro o pedido de citação via WhatsApp. Embora tenha sido aprovada 

pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sua utilização por todo o 

Judiciário, este Juizado ainda não conta com nenhum aparelho celular 

fornecido pelo Tribunal para a realização de tais atos. 2. Sendo assim, 

intime-se a parte autora para que, em 05 (cinco) dias, forneça o endereço 

correto e atual da parte ré, sob pena de extinção do feito. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002763-98.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PNEULAR IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ROBERTA FERMIN OAB - PR84700 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA DA SILVA VILELA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. A utilização de cartas precatórias reclama a inarredável necessidade 

da prática do ato por juiz de comarca distinta, cabendo o uso da missiva 

apenas depois de exaurido outros meios disponíveis, esta é a inteligência 

extraída do enunciado 33 do FONAJE, c.f.: ENUNCIADO 33 – É dispensável 

a expedição de carta precatória nos Juizados Especiais Cíveis, 

cumprindo-se os atos nas demais comarcas, mediante via postal, por 

ofício do Juiz, fax, telefone ou qualquer outro meio idôneo de 

comunicação. 2. Não bastasse isto, de longa data as execuções no seio 

desta justiça especializada tem se prevalecido da constrição de bens por 

meio da utilização dos sistemas eletrônicos (v.g., BACENJUD, RENAJUD), 

não sendo crível o manejo da via mais tortuosa para entrega da tutela 

jurisdicional pretendida pela parte, cuidando-se de providência que 

dispensa a prática do ato por outro juiz, ou nos dizeres do enunciado 100 

do FONAJE: ENUNCIADO 100 – A penhora de valores depositados em 

banco poderá ser feita independentemente de a agência situar-se no Juízo 

da execução (XIX Encontro – Aracaju/SE). 3. Assim sendo, caso 

infrutíferas as tentativas de se penhorar bens mediante tais sistemas, aí 

sim seria justificável a remessa de carta precatória, do contrário 

estar-se-ia diante de ato que não se compadece com a diretriz do artigo 

236 do CPC (art. 200 do CPC de 1973), neste sentido já se manifestou a 

jurisprudência pátria: “BACENJUD. CARTA PRECATÓRIA. REALIZAÇÃO 

NA PRÓPRIA SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE. ART. 200 DO CPC. Não se 

justifica o deferimento de consulta ou penhora via Renajud através de 

carta precatória, porque a providência pode ser realizada na própria sede 

do juízo deprecante. O art. 200 do Código de Processo Civil somente 

ampara a realização de atos processuais por carta precatória, quando 

hajam de se realizar fora dos limites territoriais da comarca. Evidentemente 
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o Renajud é providência que pode ser realizada dentro dos limites da 

comarca, mostrando-se desnecessária a realização da medida através de 

carta precatór ia” .  (TRF-4 -  AG: 50215128220124040000 

5021512-82.2012.404.0000, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de 

Julgamento: 02/10/2013, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

03/10/2013) 4. Por tais razões e não estando comprovado nos autos que 

o juiz deprecante se valeu das outras vias para atingir a penhora 

pretendida com a remessa da presente carta precatória, determino a 

devolução desta sem o seu devido cumprimento. 5. Expeça-se o 

necessário. 6. Após, arquive-se mediante as baixas e anotações 

reclamadas. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001895-23.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSANIA NUNES BELEM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a requerimento da 

parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no 

pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da 

verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de direito de 

defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não se 

concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 
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portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido”. (REsp 1125621/MG 

RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- Visando o 

resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e 

SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO ao promovente os benefícios da Justiça 

Gratuita nos termos da Lei 1060/50, por declarar ser a parte requerente, 

pessoa física hipossuficiente. 10- Aprazada audiência de conciliação, 

proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

15- Expeça-se o necessário. 16- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002768-23.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

Eugênio Pereira dos Santos (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE BARCELLOS DOS SANTOS OAB - GO29337 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ROSA NAVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. A utilização de cartas precatórias reclama a inarredável necessidade 

da prática do ato por juiz de comarca distinta, cabendo o uso da missiva 

apenas depois de exaurido outros meios disponíveis, esta é a inteligência 

extraída do enunciado 33 do FONAJE, c.f.: ENUNCIADO 33 – É dispensável 

a expedição de carta precatória nos Juizados Especiais Cíveis, 

cumprindo-se os atos nas demais comarcas, mediante via postal, por 

ofício do Juiz, fax, telefone ou qualquer outro meio idôneo de 

comunicação. 2. Não bastasse isto, de longa data as execuções no seio 

desta justiça especializada tem se prevalecido da constrição de bens por 

meio da utilização dos sistemas eletrônicos (v.g., BACENJUD, RENAJUD), 

não sendo crível o manejo da via mais tortuosa para entrega da tutela 

jurisdicional pretendida pela parte, cuidando-se de providência que 

dispensa a prática do ato por outro juiz, ou nos dizeres do enunciado 100 

do FONAJE: ENUNCIADO 100 – A penhora de valores depositados em 

banco poderá ser feita independentemente de a agência situar-se no Juízo 

da execução (XIX Encontro – Aracaju/SE). 3. Assim sendo, caso 

infrutíferas as tentativas de se penhorar bens mediante tais sistemas, aí 

sim seria justificável a remessa de carta precatória, do contrário 

estar-se-ia diante de ato que não se compadece com a diretriz do artigo 

236 do CPC (art. 200 do CPC de 1973), neste sentido já se manifestou a 

jurisprudência pátria: “BACENJUD. CARTA PRECATÓRIA. REALIZAÇÃO 

NA PRÓPRIA SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE. ART. 200 DO CPC. Não se 

justifica o deferimento de consulta ou penhora via Renajud através de 

carta precatória, porque a providência pode ser realizada na própria sede 

do juízo deprecante. O art. 200 do Código de Processo Civil somente 

ampara a realização de atos processuais por carta precatória, quando 

hajam de se realizar fora dos limites territoriais da comarca. Evidentemente 

o Renajud é providência que pode ser realizada dentro dos limites da 

comarca, mostrando-se desnecessária a realização da medida através de 

carta precatór ia” .  (TRF-4 -  AG: 50215128220124040000 

5021512-82.2012.404.0000, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de 

Julgamento: 02/10/2013, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

03/10/2013) 4. Por tais razões e não estando comprovado nos autos que 

o juiz deprecante se valeu das outras vias para atingir a penhora 

pretendida com a remessa da presente carta precatória, determino a 

devolução desta sem o seu devido cumprimento. 5. Expeça-se o 

necessário. 6. Após, arquive-se mediante as baixas e anotações 

reclamadas. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001178-11.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIANE ALVES CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte requerente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. 2- Oportuno esclarecer que, embora o 

manejo do sistema tenha logrado êxito na restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção, deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que assim proceda. 3- Após faça conclusos, 

oportunidade em que este magistrado deliberará sobre a conversão ou 

não do ato em penhora, bem como intimação da parte contrária para 

transcurso do prazo para embargos. 4- Expeça-se o necessário. 5- 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001192-92.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANY PEREIRA DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDERSON MARTINS SCHARF OAB - SC11041 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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1. DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2. Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 3. Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 4. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000818-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANY PEREIRA DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO STEVANATO ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA NOBRE CARLOS PAIVA OAB - AL7321 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2. Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 3. Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 4. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002787-29.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY BORGES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVIA LUZ SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. A vestibular não está devidamente acompanhada do cálculo atualizado 

do débito, estando assim em desarmonia com o art. 798 do CPC, assim 

sendo, em atenção ao art. 801 do códex mencionado, DETERMINO a 

intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte aos autos o demonstrativo do débito atualizado até a data de 

propositura da ação, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Expeça-se o 

necessário. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ARAUJO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Visto o recurso inominado interposto ter julgado improcedente os 

pedidos inaugurais, DEFIRO o pleito de ID nº 25502890, nos termos do 

capítulo 5, seção 9 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 953, §§1º 

e 2º. 2. Expeça-se ofício ao Departamento de Controle e Arrecadação 

–DCA para a restituição do valor, observando-se os dados bancários 

informados. 3. Expeça-se o necessário. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011462-95.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE SOUSA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Após detida análise dos autos, vislumbro que o acórdão condenou a ré 

a pagar a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), o qual foi devidamente 

depositado em juízo e expedido o competente alvará no ID nº 7674467, 

não havendo se falar em saldo remanescente. 2. Restando evidenciada, 

portanto, a ausência da boa-fé processual da autora ao dar 

prosseguimento ao feito para executar suposto saldo remanescente. 3. 

Sendo assim, reconheço o adimplemento do débito e condeno a autora ao 

pagamento de 2% (dois por cento) do valor dado a causa, ante a cristalina 

caracterização da litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, inciso I, e 

81 do Diploma Processual Civil. 4. Ademais, intime-se a executada para 

que, em 05 (cinco) dias, informe seus dados bancários com vistas a 

possibilitar o levantamento do valor depositado a título de garantia o juízo. 

5. Expeça-se o necessário. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002413-13.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ARAUJO SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Observando que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual 

Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 319 e 320, não 

sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo codex e não estando 

patente a falta das condições da ação e a ausência dos pressupostos 

processuais, recebo a presente dando continuidade à atividade 

jurisdicional deste juízo. 2- Apraze audiência de conciliação, procedendo à 

citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 
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de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 7- Envie cópia da 

inicial à Delegacia Regional do Trabalho, uma vez que a mesma narra 

situação que sinaliza a ocorrência de trabalho de forma irregular. 8- 

Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-77.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINO VICTOR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO(A))

LUIZ PAULO GONSALVES DE RESENDE OAB - MT6272/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOUBHIA & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOICY SOARES BORGES OAB - MT24924/O (ADVOGADO(A))

RICARDO TIBERIO OAB - MT12498-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2. Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002221-80.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIDENNI MORAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ESCOBAR OAB - MT19364/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Observando que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual 

Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 319 e 320, não 

sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo codex e não estando 

patente a falta das condições da ação e a ausência dos pressupostos 

processuais, recebo a presente dando continuidade à atividade 

jurisdicional deste juízo. 2- Apraze audiência de conciliação, procedendo à 

citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 7- Envie cópia da 

inicial à Delegacia Regional do Trabalho, uma vez que a mesma narra 

situação que sinaliza a ocorrência de trabalho de forma irregular. 8- 

Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002254-70.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENIR BARROS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Observando que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual 

Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 319 e 320, não 

sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo codex e não estando 

patente a falta das condições da ação e a ausência dos pressupostos 

processuais, recebo a presente dando continuidade à atividade 

jurisdicional deste juízo. 2- Apraze audiência de conciliação, procedendo à 

citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 7- Envie cópia da 

inicial à Delegacia Regional do Trabalho, uma vez que a mesma narra 

situação que sinaliza a ocorrência de trabalho de forma irregular. 8- 

Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002799-43.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA PIRES MONCAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a requerimento da 

parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no 

pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 116 de 513



verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de direito de 

defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não se 

concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido”. (REsp 1125621/MG 

RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- Visando o 

resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e 

SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação 
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pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002797-73.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VALDIIVINO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas online colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000427-58.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZIZI DA MATA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO CARVALHO DE FREITAS OAB - GO17934 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORCAS CARDOSO SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da diligência negativa de ID nº 22510425, intime-se a parte autora 

para que, em 10 (dez) dias, informe o endereço correto e atual da parte 

executada com o escopo de dar vida ao despacho de ID nº 20406092, sob 

pena de extinção do feito. 2. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-54.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VERISSIMO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (ADVOGADO(A))

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em análise aos autos, verifico que, por lapso, ocorreu erro na decisão 

de ID nº 24011148 no que tange ao seu conteúdo, eis porque, chamo o 

feito à ordem para revogá-la e promover a sua retificação, passando a 

mesma a ter a seguinte redação: “Vistos, etc. 2. Tendo em vista a 

inexistência de preparo do recurso inominado, o recorrente foi intimado 

para apresentar arcabouço probatório de hipossuficiência da parte ou 

juntar aos autos comprovante de pagamento porém, ultrapassado o prazo 

para manifestação, o mesmo quedou-se inerte. Assim sendo, estando o 

recurso em descompasso com o que preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, 

declaro DESERTO o aludido recurso. 3. Não havendo manifestação das 

partes a contar da intimação da sentença, no prazo de 05 (cinco) dias, 

certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as devidas 

baixas e cautelas de estilo.” 4- Intime-se. 5- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001916-33.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA BORGES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002776-97.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS MATERIAIS E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO OAB - MS0013350A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA DO DESTERRO HENRIQUES (REQUERIDO)

IVAN ARANTES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. A utilização de cartas precatórias reclama a inarredável necessidade 

da prática do ato por juiz de comarca distinta, cabendo o uso da missiva 

apenas depois de exaurido outros meios disponíveis, esta é a inteligência 

extraída do enunciado 33 do FONAJE, c.f.: ENUNCIADO 33 – É dispensável 

a expedição de carta precatória nos Juizados Especiais Cíveis, 

cumprindo-se os atos nas demais comarcas, mediante via postal, por 
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ofício do Juiz, fax, telefone ou qualquer outro meio idôneo de 

comunicação. 2. Não bastasse isto, de longa data as execuções no seio 

desta justiça especializada tem se prevalecido da constrição de bens por 

meio da utilização dos sistemas eletrônicos (v.g., BACENJUD, RENAJUD), 

não sendo crível o manejo da via mais tortuosa para entrega da tutela 

jurisdicional pretendida pela parte, cuidando-se de providência que 

dispensa a prática do ato por outro juiz, ou nos dizeres do enunciado 100 

do FONAJE: ENUNCIADO 100 – A penhora de valores depositados em 

banco poderá ser feita independentemente de a agência situar-se no Juízo 

da execução (XIX Encontro – Aracaju/SE). 3. Assim sendo, caso 

infrutíferas as tentativas de se penhorar bens mediante tais sistemas, aí 

sim seria justificável a remessa de carta precatória, do contrário 

estar-se-ia diante de ato que não se compadece com a diretriz do artigo 

236 do CPC (art. 200 do CPC de 1973), neste sentido já se manifestou a 

jurisprudência pátria: “BACENJUD. CARTA PRECATÓRIA. REALIZAÇÃO 

NA PRÓPRIA SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE. ART. 200 DO CPC. Não se 

justifica o deferimento de consulta ou penhora via Renajud através de 

carta precatória, porque a providência pode ser realizada na própria sede 

do juízo deprecante. O art. 200 do Código de Processo Civil somente 

ampara a realização de atos processuais por carta precatória, quando 

hajam de se realizar fora dos limites territoriais da comarca. Evidentemente 

o Renajud é providência que pode ser realizada dentro dos limites da 

comarca, mostrando-se desnecessária a realização da medida através de 

carta precatór ia” .  (TRF-4 -  AG: 50215128220124040000 

5021512-82.2012.404.0000, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de 

Julgamento: 02/10/2013, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

03/10/2013) 4. Por tais razões e não estando comprovado nos autos que 

o juiz deprecante se valeu das outras vias para atingir a penhora 

pretendida com a remessa da presente carta precatória, determino a 

devolução desta sem o seu devido cumprimento. 5. Expeça-se o 

necessário. 6. Após, arquive-se mediante as baixas e anotações 

reclamadas. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002800-28.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a requerimento da 

parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no 

pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da 

verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de direito de 

defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não se 

concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 
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alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido”. (REsp 1125621/MG 

RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- Visando o 

resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e 

SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO ao promovente os benefícios da Justiça 

Gratuita nos termos da Lei 1060/50, por declarar ser a parte requerente, 

pessoa física hipossuficiente. 10- Aprazada audiência de conciliação, 

proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

15- Expeça-se o necessário. 16- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002095-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DE SOUSA LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARIANO DE CASTRO SILVA OAB - MT0019349A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA DO VALE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAN ALVES PINTO OAB - GO11911 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2. Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP) conforme 

informação do Sistema PJE disposta no ID nº 19364643, foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 3. Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 4. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001919-51.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Observando que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual 

Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 319 e 320, não 

sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo codex e não estando 

patente a falta das condições da ação e a ausência dos pressupostos 

processuais, recebo a presente dando continuidade à atividade 

jurisdicional deste juízo. 2- Ademais, a demanda não reclama a realização 

da audiência prevista no artigo 16 da Lei 9.099/1995, aplicável aos 

Juizados da Fazenda Pública por força do disposto no artigo 27 da Lei nº 

12.153/2009, vigindo ainda no Estado de Mato Grosso e adstrito aos 

Juizados da Fazenda Pública, o enunciado 01 que contém a seguinte 

diretriz: “A critério do juiz, poderá ser dispensada a audiência de 

conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde que fixe o 

prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar defesa” (XIII ENCONTRO 

CUIABÁ). 3- Deste modo, determino que seja a parte requerida citada 

observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 242, § 

3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 1º e §2º), 

247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma, para apresentar defesa no 

prazo de 30 (trinta) dias, promovendo a conclusão dos autos para 

sentença após o transcurso do referido lapso temporal, com ou sem a 

peça de redarguição. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-18.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUTON SOBRINHO FERREIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2. Verifico que o 

recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. 3. Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 4. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002734-48.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO DE JESUS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Observando que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual 

Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 319 e 320, não 

sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo codex e não estando 

patente a falta das condições da ação e a ausência dos pressupostos 

processuais, recebo a presente dando continuidade à atividade 

jurisdicional deste juízo. 2- Ademais, a demanda não reclama a realização 

da audiência prevista no artigo 16 da Lei 9.099/1995, aplicável aos 

Juizados da Fazenda Pública por força do disposto no artigo 27 da Lei nº 

12.153/2009, vigindo ainda no Estado de Mato Grosso e adstrito aos 

Juizados da Fazenda Pública, o enunciado 01 que contém a seguinte 

diretriz: “A critério do juiz, poderá ser dispensada a audiência de 

conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde que fixe o 

prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar defesa” (XIII ENCONTRO 

CUIABÁ). 3- Deste modo, determino que seja a parte requerida citada 

observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 242, § 

3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 1º e §2º), 

247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma, para apresentar defesa no 

prazo de 30 (trinta) dias, promovendo a conclusão dos autos para 

sentença após o transcurso do referido lapso temporal, com ou sem a 

peça de redarguição. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002796-88.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MADALOZZO FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas online colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002757-91.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE FERREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO LOPES FLECK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Certo é que, em regra a apreciação do pedido liminar deve ocorrer no 

momento em que o julgador se debruce sobre a vestibular, contudo, o 

presente processo contém narrativa fática sui generis, sendo de bom 

alvitre postergar tal análise depois que se oportunizar a juntada da 

manifestação da parte contrária. 2- Assim sendo, com fulcro na 

inteligência extraída do art. 300, §2°, do CPC, DETERMINO seja citada a 

parte contrária para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar nos 

autos sobre o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte 

requerente. 3- Após o prazo, faça conclusos para apreciação da liminar. 

4- Intime-se. 5- Expeça-se o necessário. 6- Cumpra-se com URGÊNCIA.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002788-14.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INEZ ABREU VALADARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAREZ CARDOSO DE MORAES FILHO OAB - MT27572/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a requerimento da 

parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no 

pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da 

verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de direito de 

defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não se 

concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- 
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Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido”. (REsp 1125621/MG 

RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- Visando o 

resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e 

SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação 

pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 
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bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002793-36.2019.8.11.0004
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a requerimento da 

parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no 

pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da 

verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de direito de 

defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não se 

concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 
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conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido”. (REsp 1125621/MG 

RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- Visando o 

resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e 

SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação 

pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.
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1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002074-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGARCAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GASES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCENY RODRIGUES SEVERINO (EXECUTADO)

ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO NOGUEIRA FILHO OAB - GO0031521A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da petição de ID nº 17655687, DETERMINO seja intimada a parte 

requerida para, em 10 (dez) dias, acostar documento comprobatório da 

recuperação judicial arguida, sob pena do feito ter o seu regular 

prosseguimento. 2. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001859-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT18305/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

01- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 
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sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 02- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos, nota-se que embora o pedido da parte autora seja 

juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em análise 

de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa garantidos aos requeridos, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária, eis porque, INDEFIRO o pedido do promovente de 

tutela antecipada. 03- Verificando que a demanda não reclama a 

realização da audiência prevista no artigo 16 da Lei 9.099/1995, aplicável 

aos Juizados da Fazenda Pública por força do disposto no artigo 27 da Lei 

nº 12.153/2009, em atenção ao enunciado 01 que a critério do juiz, poderá 

ser dispensada a audiência de conciliação no âmbito do Juizado da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar 

apresentar defesa. 04- DETERMINO a citação do requerido para 

apresentação da defesa no prazo de 30 (trinta) dias, promovendo a 

conclusão dos autos para sentença após o transcurso do referido lapso 

temporal, com ou sem a peça de redarguição, observando o disposto no 

artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo 

Civil, bem como os artigos 246 (§ 1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do 

mesmo diploma. 05- Expeça-se o necessário. 06- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002785-59.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ALVES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DE SOUZA JUNIOR (REQUERIDO)

JULIO CESAR DE SOUZA WAHLBRINK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos, nota-se que embora o pedido da parte autora seja 

juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em análise 

de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa garantidos aos requeridos, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária, eis porque, INDEFIRO o pedido do promovente de 

tutela antecipada. 3- Apraze audiência de conciliação e proceda à citação 

pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 4- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 5- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 6- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 7- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 8- Expeça-se o 

necessário. 9- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001633-73.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUBRIFILTROS-COMERCIO REPRESENTACAO E TRANSPORTES LTDA - 

EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Novo Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Das 

breves leituras empreendidas extrai-se que para o postulante lograr a 

medida vindicada em tela, se faz mister que estejam presentes os 

requisitos delineados no comentado artigo, destarte, iniciando-se a busca 

dos requisitos. No que tange à prova inequívoca, esta não se faz 

necessária, pois a jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade 

das partes produzirem a dita prova negativa, notadamente por se tratar de 

relação consumerista. No que tange o requisito do fundado receio de dano 
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irreparável, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que a 

cobrança de valores indevidos cobrados pela requerida, esta causando 

transtorno à parte autora, tendo em vista se tratar de valores que fogem 

ao acordado e ainda da alçada paga por esta. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, enormes prejuízos de 

ordem moral e financeira àquela. No que se refere ao fumus boni juris, 

este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do Requerente por 

conta da insistente cobrança de valores que, inclusive, foram 

considerados errôneos por parte da própria Ré, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011). 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento?. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto, e com arrimo no art. 300, caput, inciso I usque § 2º, todos do 

Código de Processo Civil, CONCEDO initio litis, a TUTELA ANTECIPADA 

vindicada, para que a empresa requerida suspenda cobranças com 

valores acima do acordado (R$-181,60 cento e oitenta e um reais e 

sessenta centavos), referente aos serviços prestados na linha (66) 

3401-6391, bem como se abstenha de suspender o fornecimento do 

serviço telefônico e demais serviços oferecidos no contrato por conta dos 

mesmos débitos, até o deslinde final da presente demanda, sob pena de 

multa diária de R$200,00 (duzentos reais) por ato de descumprimento. 8- 

Analisando os autos noto que a parte Requerente declarou não possuir 

condições financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode 

escapulir da apreensão deste magistrado que a autora não apresentou 

seu comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possui 

condições de arcar com as custas judiciais, anexando apenas, documento 

não comprobatório de renda, inferindo-se, assim, a existência de indícios 

contrários às declarações de pobreza. Afora isto, optou por ingressar 

com demanda sendo representada por patrono constituído, ao invés de 

buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta comarca, a qual antes 

mesmo de ingressar com as demandas procede à análise das condições 

econômicas das partes, deste modo, com esteio no artigo 5º da Lei nº 

1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 9- Apraze nova audiência, 

proceda à citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de 

conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 
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facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15- Expeça-se o 

necessário. 16- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011581-22.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLESIA BALBINO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS BARROS MARQUES OAB - MT0003579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J H NOGUEIRA REIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO(A))

MIRELLE PEREIRA ALVES OAB - MT0014989A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista a informação de interdição arguida pelo executado, 

DETERMINO seja intimado o advogado da exequente para que, em 10 (dez) 

dias, esclareça o paradeiro da parte autora, bem como, acoste aos autos 

o comprovante de que a curadora da autora recebeu o valor levantado 

pelo alvará de ID nº 7727428. 2. Intime-se. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO XAVIER GUIMARAES OAB - MT15338/O (ADVOGADO(A))

MARIANA DE SOUSA ARAUJO OAB - MT0021229A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KR MOTOS E PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002711-05.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE FREITAS ESTEFANELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a requerimento da 

parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no 

pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da 

verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de direito de 

defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não se 

concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 127 de 513



ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido”. (REsp 1125621/MG 

RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- Visando o 

resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e 

SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação 

pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002356-92.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WAYNNER JHORDAN SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Embora devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 

anteriormente aprazada, restando caracterizada sua desídia, hipótese em 

que o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Assim sendo e com esteio na norma acima 

invocada, JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, 

condenando a parte requerente ao pagamento das custas judiciais, nos 

termos da inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, combinado 

com o enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 4. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, 

observando as disposições da CNGC quanto à eventuais custas 

pendentes. 5. P.R.I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010543-09.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVA GOMES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARTINS FELICIO OAB - MT0004826S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO PINTO GUIRRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA OAB - MT0018718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 38 da Lei 9.099/1995 c/c 

art. 489, do CPC. 2. Tendo em vista a manifestação expressa da parte 

demandante, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, parágrafo único, e 

art. 485, inciso VIII, ambos do CPC, a desistência em apreço, declarando 

(art. 354, caput, do CPC) extinto o processo sem julgamento do mérito. 3. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, consoante 

determinação dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 4. Após o trânsito em 

julgado arquive-se, promovendo as baixas e anotações necessárias. 5. 

P.R.I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002355-10.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BATISTA DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Embora devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 

anteriormente aprazada, restando caracterizada sua desídia, hipótese em 

que o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Assim sendo e com esteio na norma acima 

invocada, JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, 

condenando a parte requerente ao pagamento das custas judiciais, nos 

termos da inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, combinado 

com o enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 4. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, 

observando as disposições da CNGC quanto à eventuais custas 

pendentes. 5. P.R.I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002170-69.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Embora devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 

anteriormente aprazada, restando caracterizada sua desídia, hipótese em 

que o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Assim sendo e com esteio na norma acima 

invocada, JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, 

condenando a parte requerente ao pagamento das custas judiciais, nos 

termos da inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, combinado 

com o enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 4. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, 

observando as disposições da CNGC quanto à eventuais custas 

pendentes. 5. P.R.I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000418-96.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON BARROS DA CRUZ JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT9353-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 459 “caput”, segunda parte do 

CPC, c/c art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 2- Tendo o exequente 

sido intimado para indicar bens à penhora e nada sido encontrado, 

vislumbra-se na presente demanda, mediante a impossibilidade de meios 

para saldar a dívida, causa de extinção da execução por ausência de 

condição de procedibilidade conforme entendimento do artigo 53, §4º da 

Lei 9.099/95 que dispõe o seguinte: “Não encontrando o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” 4- Assim sendo, diante da 

impossibilidade no prosseguimento da rusga, vejo por bem extingui-la. 5- 

Diante do exposto, julgo, com espeque no art. 485, IV, do CPC c/c arts. 51 

e 53, § 4°, da Lei 9.099/95, EXTINTO o presente processo sem julgamento 

de mérito. 6- Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 7- Expeça-se 

certidão de dívida conforme preconiza Enunciado 76 do Fonaje, a fim de 

que o requerente possa, quando souber que há bens passiveis de 

penhora em nome do requerido ou outra forma de cumprir a obrigação, 

pleitear tal feito em Juízo. 8- Após o trânsito em julgado providencie as 

baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 9- Publique-se, 

registre-se, intime-se. 10- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010019-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARACILIO ALMEIDA SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO LEANDRO RUWER OAB - MT0011311A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Embora devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 
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anteriormente aprazada, restando caracterizada sua desídia, hipótese em 

que o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Assim sendo e com esteio na norma acima 

invocada, JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, 

condenando a parte requerente ao pagamento das custas judiciais, nos 

termos da inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, combinado 

com o enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 4. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, 

observando as disposições da CNGC quanto à eventuais custas 

pendentes. 5. P.R.I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012571-13.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON GERALDO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE VILELA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 459 “caput”, segunda parte do 

CPC, c/c art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 2- Tendo o exequente 

sido intimado para indicar bens à penhora e nada sido encontrado, 

vislumbra-se na presente demanda, mediante a impossibilidade de meios 

para saldar a dívida, causa de extinção da execução por ausência de 

condição de procedibilidade conforme entendimento do artigo 53, §4º da 

Lei 9.099/95 que dispõe o seguinte: “Não encontrando o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” 4- Assim sendo, diante da 

impossibilidade no prosseguimento da rusga, vejo por bem extingui-la. 5- 

Diante do exposto, julgo, com espeque no art. 485, IV, do CPC c/c arts. 51 

e 53, § 4°, da Lei 9.099/95, EXTINTO o presente processo sem julgamento 

de mérito. 6- Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 7- Expeça-se 

certidão de dívida conforme preconiza Enunciado 76 do Fonaje, a fim de 

que o requerente possa, quando souber que há bens passiveis de 

penhora em nome do requerido ou outra forma de cumprir a obrigação, 

pleitear tal feito em Juízo. 8- Após o trânsito em julgado providencie as 

baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 9- Publique-se, 

registre-se, intime-se. 10- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001251-80.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUARES BATISTA MACHADO OAB - MT0020185A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Embora devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 

anteriormente aprazada, restando caracterizada sua desídia, hipótese em 

que o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Assim sendo e com esteio na norma acima 

invocada, JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, 

condenando a parte requerente ao pagamento das custas judiciais, nos 

termos da inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, combinado 

com o enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 4. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, 

observando as disposições da CNGC quanto à eventuais custas 

pendentes. 5. P.R.I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-11.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRAN KARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRAN KARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT21222/O (ADVOGADO(A))

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO(A))

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Embora devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 

anteriormente aprazada, restando caracterizada sua desídia, hipótese em 

que o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Assim sendo e com esteio na norma acima 

invocada, JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, 

condenando a parte requerente ao pagamento das custas judiciais, nos 

termos da inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, combinado 

com o enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 4. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, 

observando as disposições da CNGC quanto à eventuais custas 

pendentes. 5. P.R.I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002025-13.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Embora devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 

anteriormente aprazada, restando caracterizada sua desídia, hipótese em 

que o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Assim sendo e com esteio na norma acima 

invocada, JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, 

condenando a parte requerente ao pagamento das custas judiciais, nos 

termos da inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, combinado 

com o enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 4. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, 

observando as disposições da CNGC quanto à eventuais custas 

pendentes. 5. P.R.I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002747-47.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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1. Trata-se de ação de execução de título executivo judicial onde a parte 

autora pretende executar o importe fixado pelo magistrado da 2ª Vara 

Cível a título de honorários sucumbenciais, conforme sentença acostada 

no ID nº 26946672. 2. É o relatório. Decido. 3. Da análise dos autos 

denota-se que a competência para a execução de honorários 

advocatícios sucumbenciais é do juízo que decidiu a casa em primeiro 

grau, qual seja, a Segunda Vara Cível desta Comarca, nos termos do art. 

516, inciso II do Diploma Processual Civil. 4. Nesse sentido é o 

entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais de Justiça: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISIDÇÃO. ART. 

516, II DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A respeito da 

competência para processamento da fase de Cumprimento de Sentença, o 

art. 516, inciso II do CPC é categórico em definir como competente o juízo 

prolator da decisão cujo cumprimento ora se exige. 2. E não existe forma 

diversa de interpretação do referido dispositivo, na medida em que o 

cumprimento da sentença não é ação autônoma, não cabendo a sua 

remessa ao Juizado Especial. 3. Conflito acolhido para pronunciar a 

competência do suscitado. (TJ-MG – Conflito de Competência CC 

10000181297037000. Data da publicação: 08/02/2019). (Grifamos) 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

JUSTIÇA DO TRABALHO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS 

DE SUCUMBÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZO QUE PROLATOU A 

SENTENÇA EXEQUENDA. (...) 1. É competente para processar a execução 

de sentença o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, 

conforme disposto no art. 516, II do CPC. (...) (STJ – CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA – CC 89387 MT 2007/0208919-8. Data da publicação: 

18/04/2008) (Grifamos) 5. Desse modo, face às considerações aduzidas 

e das jurisprudências supracitadas, nos termos do art. 51 da Lei 9.099/95 

c/c art. 485, inciso I do Digesto Processual Civil, DECLARO a 

incompetência deste juízo para julgar o feito e, em consequência, JULGO 

extinto o processo sem julgamento do mérito. 6. Sem condenação em 

honorários advocatícios ou custas. 7. Publique-se, registre-se, intime-se. 

8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002417-50.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JONSHON CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE BRATTI OAB - MT0004087A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRONDINA CANDIDA SOBRINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Relatório dispensado por força do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 2- 

Fundamento e Decido. 3- Ab initio, imperioso se faz registrar que, a teor do 

Enunciado nº 89 do FONAJE, a "incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis". 4- Com 

efeito, as especificidades do sistema instituído pela Lei nº 9.099/95 

afastam a aplicação da Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça, que 

foi editada sob a perspectiva do Código de Processo Civil e antes mesmo 

da Lei dos Juizados. 5- Pois bem, segundo se extrai dos autos, a parte 

reclamante apresentou comprovante de endereço onde comprova sua 

residência na comarca de Aragarças/GO, desta feita, a ação não poderia 

ser ajuizada nesta comarca, pois em sede de Juizados Especiais, o art. 

4º, da Lei 9.099/95, estabelece as regras para determinação da 

competência, vejamos: Art. 4º. É competente, para as causas previstas 

nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, 

do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou 

mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do 

lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do 

local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer 

natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser 

proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. 6- Na hipótese, a parte 

promovente ostenta domicílio não abrangente por esta Comarca, fato que 

indica a inexistência de qualquer das causas aptas a atrair a competência 

para este Juízo. 7- Ademais, a citada norma deve ser interpretada 

sistematicamente, se buscando, além do mens legis que inspirou o 

dispositivo legal, relacioná-la com as outras normas pertinentes ao mesmo 

objeto. 8- Aliás, de outra forma não poderia ser, sob pena de se ferir o 

Princípio do Juízo Natural (art. 5º, inciso XXXVII, CF) e permitir que o 

simples desejo particular da parte, embasado em motivo de ordem 

particular não declarado, autorize a transgressão às regras processuais e 

normativas administrativas, ferindo, inclusive, a divisão organizacional do 

próprio Poder Judiciário. 9- Por fim, pontuo que a distribuição da demanda 

na presente Comarca vai de encontro aos princípios norteadores dos 

Juizados Especiais, mormente o da celeridade e da economia processual 

(art. 2º, Lei nº 9.099/95). 10- Neste contexto, flagrante a incompetência 

territorial, o que, determina, segundo a dicção do Art. 51, inciso III, da Lei 

9.099/95, e enunciado 89 do FONAJE, a extinção do feito. 11- Ante o 

exposto, declaro a incompetência deste Juízo para processar e julgar o 

presente feito, e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei 9.099/95. 12- Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 da Lei n.º 9.099/95. 13- 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002775-15.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

V V G EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR OAB - MT0012664A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANI SOARES GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de Ação de Cumprimento de sentença proposta por V. V. G. 

EMPREENDIMENTOS LTDA ME onde a parte requer a intimação da parte 

requerida para cumprimento da condenação estipulada em sentença 

proferida no processo 1000234-09.2019.8.11.0004, tramitado neste juízo. 

2- Pois bem, para se aferir o interesse que exige a lei para o 

processamento das ações, devem restar demonstradas a necessidade, 

utilidade e adequação da providência requerida em juízo. 3- No caso em 

tela, com o descumprimento da sentença transitada em julgado, competiria 

a parte autora requerer nos próprios autos o cumprimento da sentença, 

não sendo necessária a distribuição de outra demanda quando a parte 

autora poderia obter a satisfação da obrigação no processo já ajuizado, 

mormente quando o próprio Código de Processo Civil estabelece as 

diretrizes para obter o resultado e possível reparação de dano na 

demanda já em curso. 4- Logo, a presente demanda não é necessária, 

tampouco útil à parte reclamante, posto que, já possui outra na qual pode 

obter o resultado prático equivalente. Assim, ante o exposto, INDEFIRO a 

petição inicial e julgo EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

amparo nos artigos 330, inciso III, e 485, incisos I e IV, ambos do Código de 

Processo Civil. 5- Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 6- P.R.I 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-27.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CALIMERIO FRANCISCO VALIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA OAB - MT0017086A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvarás consoante petição do(a) advogado(a) que 

representa os interesses da parte autora e do causídico da parte 

requerida, inclusive realizando-se a transferência do montante para as 

contas indicadas nos ID’s nº 26867604 e 27234471. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 
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chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000614-32.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA MODERNA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

LARA CRISTINA ALMEIDA DE PAULA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Manuseando os autos, observo que a execução tem como lastro 

contrato de confissão de dívida que não contém a assinatura de duas 

testemunhas. Estando o instrumento, portanto, em desconformidade com o 

art. 784, III, do CPC, o que implica em dizer que não pode ser considerado 

título executivo extrajudicial, não podendo a execução seguir seu curso, já 

tendo se deitado no colo da jurisprudência pátria, de Norte a Sul, tal 

entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO 

PARTICULAR DE COMPRA E VENDA SEM ASSINATURA DE DUAS 

TESTEMUNHAS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO QUE APARELHA A 

EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. É título executivo extrajudicial o 

documento particular assinado por duas testemunhas, pois sem 

assinatura de duas testemunhas, o documento não serve para aparelhar 

ação executiva. (TJ-RO - APL: 70018777520168220010 RO 

7001877-75.2016.822.0010, Data de Julgamento: 01/03/2019) APELAÇÃO 

CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR. ASSINATURA DE DUAS 

TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. 1. Cediço é 

que, para ter força executiva, o contrato por instrumento particular deve 

ser assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Caso em que o 

contrato não contém a assinatura das testemunhas. Manutenção da 

extinção da execução e, por conseguinte, do provimento dos embargos. 2. 

Verba honorária de sucumbência mantida, porquanto arbitrada no 

percentual mínimo previsto na legislação. 3. O recolhimento das custas é 

ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075488866, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta Borges 

Ortiz, Julgado em 22/02/2018). (TJ-RS - AC: 70075488866 RS, Relator: 

Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento: 22/02/2018, Décima Sétima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/03/2018) 2- 

Deste modo a parte autora não apresentou título executivo hábil à 

propositura da demanda, não havendo se falar em título executivo nos 

moldes do art. 784 do CPC, assim sendo, desmerece guarida a presente 

via intentada pelo exequente, já que seu título não está em compasso com 

os artigos 778 e 786 do Código de Processo Civil, isto posto, INDEFIRO a 

inicial, declarando extinto o processo com arrimo nos artigos 485, I e IV, 

330, I, 354 e 318 § Único, todos do CPC. 3- Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. 4- Sem custas ou condenação em honorários advocatícios 

(artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 5- P.R. I. 6- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001556-98.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. FEIJO DOS SANTOS-TRANSPORTADORA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HARAS E FAZENDA MONTE ATHOS AGROPECUARIA EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 38 da Lei 9.099/1995 c/c 

art. 489, do CPC. 2. Tendo em vista a manifestação expressa da parte 

demandante, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, parágrafo único, e 

art. 485, inciso VIII, ambos do CPC, a desistência em apreço, declarando 

(art. 354, caput, do CPC) extinto o processo sem julgamento do mérito. 3. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, consoante 

determinação dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 4. Após o trânsito em 

julgado arquive-se, promovendo as baixas e anotações necessárias. 5. 

P.R.I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011109-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI DUARTE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA NUNES DA SILVA OAB - MT18272/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1.Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 26390405. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001293-66.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MOREIRA DE SOUZA FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 27368360. 3. Tendo em vista a ré 

ter depositado em juízo o valor da condenação e concomitantemente ter 

ocorrido o bloqueio judicial do montante via sistema BacenJud, DETERMINO 

o imediato levantamento do valor bloqueado no ID nº 26851785, conforme 

conta indicada no ID nº 27359756. 4. Destarte, uma vez concretizada a 

obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu 

término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código de Processo 

Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo com os 

autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 5. Após o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 6. Publique-se. 7. Registre-se. 8. 

Intime-se. 9. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002363-84.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KETLYN RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ARTUR DE LIMA OAB - MT26559/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Embora devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 

anteriormente aprazada, restando caracterizada sua desídia, hipótese em 

que o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Assim sendo e com esteio na norma acima 

invocada, JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, 

condenando a parte requerente ao pagamento das custas judiciais, nos 

termos da inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, combinado 

com o enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 4. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, 

observando as disposições da CNGC quanto à eventuais custas 

pendentes. 5. P.R.I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001998-30.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CONRADO OTONI DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Embora devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 

anteriormente aprazada, restando caracterizada sua desídia, hipótese em 

que o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Assim sendo e com esteio na norma acima 

invocada, JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, 

condenando a parte requerente ao pagamento das custas judiciais, nos 

termos da inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, combinado 

com o enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 4. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, 

observando as disposições da CNGC quanto à eventuais custas 

pendentes. 5. P.R.I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012748-84.2010.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REGIVALDO FRANCISCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO CARVALHO DE FREITAS OAB - GO17934 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

I A DE OLIVEIRA PUBLICIDADES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL DARCI DOLZAN OAB - MT0002496A (ADVOGADO(A))

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA OAB - MT0020635A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Embora devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 

anteriormente aprazada, restando caracterizada sua desídia, hipótese em 

que o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Assim sendo e com esteio na norma acima 

invocada, JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, 

condenando a parte requerente ao pagamento das custas judiciais, nos 

termos da inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, combinado 

com o enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 4. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, 

observando as disposições da CNGC quanto à eventuais custas 

pendentes. 5. P.R.I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000889-78.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA JOSE DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DOS SANTOS FERNANDES OAB - MT22838/O (ADVOGADO(A))

HERBERT DE SOUZA PENZE OAB - MT0022475A (ADVOGADO(A))

DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ OAB - MT26488/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS DE ALMEIDA VIEIRA OAB - SP358551 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000889-78.2019.8.11.0004 Promovente: ALZIRA JOSE DE 

QUEIROZ Promovido: N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado não 

alegou preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, sendo realizada audiência de 

instrução com oitiva do depoimento da parte autora, uma informante da 

reclamante e mais três testemunhas da reclamada. A autora ajuizou AÇÃO 

DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS, afirmando que possuía 

em seu cartão de crédito limite de R$223,00 (duzentos e vinte e três 

reais), optando por efetuar compras no mercado réu. No entanto, as 

compras totalizaram a quantia de R$282,82, e após duas tentativas 

negativas, não foi possível a autora levar as mercadorias. Dois dias 

depois, dirigiu-se ao Supermercado conhecido como “Nilo Novo”, 

efetuando compra no valor de R$304,65 (trezentos e quatro reais e 

sessenta e cinco centavos), porém a compra novamente foi negada, 

saindo do supermercado sem nenhum produto. Aduz que posteriormente 

percebeu que a compra foi cobrada em sua fatura, e ao procurar o 

reclamado para solução, solicitaram o prazo de 10 (dez) dias, no entanto 

apesar de todas as buscas realizadas, foi informada que a compra não 

seria cancelada, pois havia suspeita que nas duas vezes a autora levou 

os produtos, motivo que ingressou com a presente ação. Em sua defesa, 

o reclamado afirma que a autora efetuou duas compras no dia 14/10/2018, 

uma de R$34,78 (trinta e quatro reais e setenta e oito centavos) e outra de 

R$169,55 (cento e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), 

ambas realizadas no caixa 204 com a funcionaria Gislaine, retornando 

somente dia 30/10 realizando a compra no valor de R$304,65 (trezentos e 

quatro reais e sessenta e cinco centavos) no caixa 204 com a funcionária 

Brenda. Afirma que pelos comprovantes evidencia que as compras foram 

realizadas com sucesso, de forma que se tivesse sido recusada o caixa 

não encerra a compra, cabendo ao Gerente digitar uma senha para 

cancelamento. Aduz que a fatura anexada pela autora não consta a 

compra acima detalhada, mas que o valor de R$223,82 foi referente a um 

pagamento anterior da autora. Afirma ainda que apesar das compras 
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terem sido realizadas em outubro/2018, a autora somente compareceu no 

supermercado em janeiro/2019, de modo que não teria como ter acesso as 

filmagens que permanecem somente por 15 dias, mas que tentou buscar 

esclarecimentos sobre a situação, e chegou a conclusão que não houve 

possibilidade de cancelamento, sendo que as compras eram diferentes, e 

ainda a caixa não conseguiria fechar com uma compra faltando o 

recebimento. Na audiência de instrução, a parte autora alegou que fez a 

compra e ao passar o cartão o mesmo foi negado, onde a autora foi no 

Banco reclamar. Aduz que depois voltou no Nilo fazendo a mesma 

compra, onde foi negado novamente a compra. Afirma que a segunda 

tentativa de compra foi realizado dois ou três dias após a primeiro. Afirma 

que sofre de depressão e a testemunha que faz tudo para a autora. Alega 

que o limite do cartão é R$1.500,00(um mil e quinhentos reais), e que 

nunca usava o cartão em outro lugar. Alega que no momento da compra 

estava com a CRISDAIANE, sua nora e com seu filho. No depoimento da 

testemunha da parte autora, que por ser nora da reclamante, foi ouvida 

como informante, afirmou que após ter passado as compras a caixa 

informou que o cartão não tinha limite, motivo pelo qual deixou a 

mercadoria e saiu sem nada. Afirma que depois procurou o mercado para 

uma solução, onde lhe informaram que não tinha filmagem. Assevera que 

na primeira compra estava sozinha, e na segunda compra estava a autora 

e o esposo da informante. Afirma que procurou o mercado somente em 

janeiro porque obteve a informação do banco através da fatura. Afirma 

que foram realizadas três tentativas de compras, sendo a primeira no Nilo 

do centro, após uns dois dias realizada a segunda tentativa no Nilo do 

Shopping, e após uns quatro dias, realizada a terceira também no Nilo 

anexo ao Shopping. Informante da reclamada GISLAINE, funcionário da 

empresa reclamada, informou que quando um cartão não passa, são 

orientados a chamar o fiscal de caixa, onde é tentado mais uma vez, e não 

autorizado, usam uma maquininha que circula entre os caixas. Afirma que 

se o fiscal não cancelar a compra não aprovada, o caixa fica impedido de 

continuar. Aduz que a venda cancelada emite uma nota fiscal de controle. 

Informante JONATAS, funcionário da empresa reclamada, aduziu que 

quando a compra é cancelada é gerado um código de cancelamento, visto 

que de forma contraria gera um débito no caixa da funcionaria. Afirma que 

a declaração entregue ao cliente é padrão, somente preenche os dados 

do solicitante e emite uma via, não sendo verificado previamente sobre a 

solicitação. Por fim, a informante MIRNA, funcionaria da empresa 

reclamada, afirma que a compra ocorrida em outubro, e a autora somente 

procurou a empresa em janeiro. Afirma que o valor inicial de R$228,00 que 

a autora inicialmente discutiu, não foi realizado nenhuma compra, e sim foi 

uma taxa do cartão cobrada pelo Banco. Afirma que na empresa possui 

duas opções de maquininhas, uma vinculada ao sistema, que gera o valor 

de forma automática, e outra livre, em que a caixa precisa digitar o valor. 

Afirma que quando negado a opção da máquina vinculada, é tentado a 

máquina livre, e se negado novamente é necessário cancelar a compra, 

de forma que nem na matriz e nem na empresa filial houve qualquer 

problema no cartão da autora e que foi passado somente uma vez na 

máquina vinculada ao sistema. Afirma que o documento emitido na 

recepção é padrão, sendo que a análise da situação é realizada após a 

remessa da informação para o setor administrativo. Pois bem, ainda que 

possível a inversão do ônus da prova, entendo que na presente situação, 

por se tratar de prova negativa, cabe a promovente a comprovação de 

suas alegações. Pelo extrato do cartão anexado pela parte autora, não se 

comprova nenhuma compra realizada no mercado na data de 01.11, tendo 

em vista que o valor de R$223,82 não demonstra nenhuma relação com o 

reclamado. Inclusive o promovido apresentou cupom fiscal de compra que 

demonstra a cobrança de três compras, em datas diversas da informada 

pela autora. Ainda, em audiência de instrução, apesar da autora 

mencionar que não realizou mais compras na empresa reclamada, 

verifica-se uma compra dia 14.11.2019, e o fato de não apresentar outras 

faturas, faz prova em seu desfavor. Ainda, observa-se que apesar da 

autora afirmar que se dirigiu ao Banco, não apresentou aos autos nenhum 

comprovante de qualquer problema ocorrido em seu cartão, fazendo 

concluir que o cartão não apresentou nenhum problema. Inclusive, em 

audiência a autora alegou que só usou o cartão para fazer compra no 

mercado reclamado, no entanto, pelo próprio extrato apresentado na 

inicial, verifica-se compras realizadas em outros estabelecimentos, o que 

também causa estranheza o fato de não ter sido recusado em outro lugar, 

e somente no mercado do réu. Observando os extratos das compras 

realizadas apresentadas pelo reclamado, verifica-se que não se trata das 

mesmas compras, conforme aduzido na inicial, e sim compra de 

mercadorias diversas. Com efeito, a autora afirma em seu depoimento que 

sua nora é sua cuidadora, em razão que sofre de depressão, inclusive 

citando a todo momento que ela sabia dos fatos. E é certo afirmar que a 

nora da parte autora, tem evidente interesse na demanda, de forma que 

seu testemunho deve ter sua validade minorada. Além disso, observa-se 

que as compras realizadas no mês de outubro, foram recebidas no mês 

de novembro, sendo que a autora diligenciou ao mercado somente em 

janeiro, não trazendo qualquer justificativa plausível para não promover a 

procura do reclamado em menor lapso temporal. Sendo certo que os 

depoimentos dos informantes do reclamado coadunam com a informação 

que a declaração anexada no ID 19720601, é um modelo padrão, sem 

previa analise, visto que não está completamente preenchido (Como o 

número do cupom fiscal). Assim, nenhuma das provas informadas pela 

autora é verossímil. Diante de todo exposto, a parte autora não fez jus em 

comprovar as suas alegações, sendo certo pelas provas anexadas pela 

reclamada, verifica-se que não ocorreu nenhum problema com o cartão da 

autora. Certo que conforme sustenta velho brocardo latino, alegar e não 

provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio"), 

neste sentido, a parte autora não comprovou suas alegações. A 

jurisprudência é uníssona neste sentido: EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE 

DIVIDA DE TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ARTIGO 333, INCISO 

I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE NÃO 

COMPROVADA. - Ao autor incumbe o ônus da prova dos fatos 

constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, inciso I, do CPC - 

Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar é quase 

não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou alegar e não 

provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom 

probare paria sunt") - É ônus do autor/credor comprovar a 

responsabilidade do requerido em relação a divida de terceiro. (TJ-MG - 

AC: 10479140122637001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) (Grifei). 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. TESE DE 

ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO, VALOR E DE PRORROGAÇÃO 

INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUTOR. - Quando tal fato 

é aspecto constitutivo do direito alegado pela parte autora recai sobre ela 

o dever de comprová-lo, art. 373, I do CPC - Conforme propugna velho 

brocardo latino, alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non 

probatio quasi non allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa 

nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt") - Assim, 

não pode a tese apresentada pela parte autora ser acolhida (prorrogação 

contratual do empréstimo sem sua autorização), pois incomprovada, tendo 

em vista a assinatura constante dos instrumentos de prorrogação. (TJ-MG 

- AC: 10000190482166001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 30/06/2019, Data de Publicação: 11/07/2019) (Grifei) Assim, 

merece improcedência o pedido inicial. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000771-05.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

S. DE SOUSA BARROS & CIA LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID ALVES MEDRADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Embora devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 

anteriormente aprazada, restando caracterizada sua desídia, hipótese em 

que o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Assim sendo e com esteio na norma acima 

invocada, JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, 
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condenando a parte requerente ao pagamento das custas judiciais, nos 

termos da inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, combinado 

com o enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 4. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, 

observando as disposições da CNGC quanto à eventuais custas 

pendentes. 5. P.R.I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001854-56.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CARVALHO GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HINARA MICHELE CLAUDINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANUSA FERREIRA DE SENA OAB - MT17339/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 38 da Lei 9.099/1995 c/c 

art. 489, do CPC. 2. Tendo em vista a manifestação expressa da parte 

demandante, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, parágrafo único, e 

art. 485, inciso VIII, ambos do CPC, a desistência em apreço, declarando 

(art. 354, caput, do CPC) extinto o processo sem julgamento do mérito. 3. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, consoante 

determinação dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 4. Após o trânsito em 

julgado arquive-se, promovendo as baixas e anotações necessárias. 5. 

P.R.I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001883-09.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO NARDES DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA OAB - MT13558/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001883-09.2019.8.11.0004 REQUERENTE: MARIA DA 

CONCEICAO NARDES DO ESPIRITO SANTO REQUERIDOS: BANCO 

BRADESCO SA e SABEMI SEGURADORA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, constato que as 

Requeridas SABEMI SEGURADORA S/A e BANCO BRADESCO S/A 

arguiram preliminar de ilegitimidade passiva da Requerida BANCO 

BRADESCO S/A, pelo fato de que a controvérsia versa sobre um negócio 

jurídico realizado entre o Autor e a Requerida SABEMI SEGURADORA S/A. 

Em que pese as alegações das Requeridas, estas não merecem prosperar 

haja vista que a relação jurídica existente entre o Autor e aquela, é de 

consumo, uma vez que, o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 

3º, §2º, inseriu a atividade bancária no rol de serviços a serem regulados 

por esta legis; e assim sendo, a Requerida é responsável pela falha na 

prestação de serviços independentemente de culpa, conforme o previsto 

no art. 14 da lei 8.078/90. Outrossim, os artigos 7º, parágrafo único e 25, 

§1º, ambos da lei 8.078/90, estabelecem a responsabilidade solidária de 

todos aqueles que concorrerem para o dano. Corroborado a isso, a 

Requerida BANCO BRADESCO S/A, faz parte da cadeia de consumo pois, 

aufere lucros através da administração de pagamentos, portanto, não há 

que se falar em ilegitimidade da mesma. Acerca desta temática, a Corte 

Cidadã (STJ) pacificou o entendimento: “O entendimento desta Corte 

Superior é de que os integrantes da cadeia de consumo respondem 

solidariamente pelos danos causados ao consumidor (...)” (STJ - AgInt nos 

EDcl no AREsp: 1243517 DF 2018/0026769-0, Relator: Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE) Isto posto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva 

da Requerida BANCO BRADESCO S/A. Ainda preliminarmente, a Requerida 

SABEMI SEGURADORA S/A alega a incompetência dos juizados especiais 

em razão da complexidade da causa pois, segundo a mesma, seria 

necessária a realização de perícia. O que REJEITO, visto que a reclamada 

não apresentou qualquer prova que necessite de perícia. Ultrapassadas 

as preliminares, passo a análise de mérito. 2.2 MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde, em síntese, 

afirma a parte autora que é cliente do banco reclamado, no qual possui 

uma conta corrente onde recebe os proventos de sua aposentadoria. 

Ressalta que foi surpreendido no dia 25/04/2019 com o débito automático 

no valor de R$ 49,90 (quarenta e nove e noventa reais) em sua conta 

corrente, referente à um seguro o qual não contratou. Assevera que o 

desconto, inesperado impossibilitou o adimplemento de algumas despesas, 

tais como: realizar compra de remédios que utiliza diariamente e manter 

suas despesas básicas necessárias. Razão pela qual pleiteia a 

indenização pelos danos materiais e morais sofridos. Em sede de 

contestação, aduz a reclamada SABEMI que não cometeu ato ilícito pois os 

descontos foram previamente aceitos pelo autor e que o contrato foi 

realizado pela vontade livre e consciente das partes. Também em 

contestação, aduz a reclamada BRADESCO ser parte ilegítima para figurar 

no polo passivo da presente demanda e que não praticou qualquer ato que 

pudesse causar prejuízo a parte autora. No caso sub judice verifico que 

muito embora as requeridas afirmem que não violaram nenhum direito da 

parte requerente e que agiram em exercício regular de direito, denota-se 

dos autos que a parte autora, de fato, não contratou o seguro. Registre-se 

que a requerida SABEMI aduz que a cobrança é devida, porém não 

apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem do débito. 

Denota-se, entretanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados 

pessoais da parte Autora pela Requerida SABEMI SEGURADORA S/A para 

firmar um contrato entre as partes; o que configura a falha na prestação 

de serviço praticada por ambas reclamadas, visto que, a Requerida 

BANCO BRADESCO S/A, conforme supramencionado, é responsável 

solidariamente e a ela caberia a análise dos documentos a fim de evitar 

esse tipo de ocorrência. Assim, em se tratando de dano causado pela 

conduta das Requeridas, é devida a responsabilização das mesmas. In 

casu, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Dessa forma, uma vez demonstrado que o 

consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), em decorrência de uma 

conduta imputável ao fornecedor e entre ambos existir um nexo etiológico; 

é cabível a responsabilização do fornecedor. Assim, entende-se que 

seriam devidos os pedidos de danos materiais, no que tange a quantia de 

R$ 399,20 (trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos), a título de 

dano material que devem ser restituídos ante a cobrança indevida dos 

meses de Abril/2019; Junho/2019; Agosto/2019 e Setembro/2019 (ID 

22824118 e ID 24878974), quantia esta que corresponde à devolução em 

dobro (art. 42 do CDC), tendo em vista a não contratação dos serviços 

pelo requerente. Não pairam dúvidas de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o requerente teve seus recursos 

financeiros subtraídos sem sua prévia autorização. Trata-se prejuízos que 

ultrapassam transtornos diários e que merecem ser indenizados (art. 6º, 

VI do CDC e art. 5º, V e X da CF/88). Em se tratando do prejuízo moral, 
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insta salientar que para o arbitramento de sua reparação devem ser 

ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as 

condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem 

empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice 

da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a 

compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos 

semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os 

fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da 

tutela, para SOLIDARIAMENTE: A) CONDENAR as Requeridas SABEMI 

SEGURADORA S/A e BANCO BRADESCO S/A, a devolução da 

importância de R$ 399,20 (trezentos e noventa e nove reais e vinte 

centavos), a título de dano material ao reclamante MARIA DA CONCEICAO 

NARDES DO ESPIRITO SANTO, com juros de 1% (um por cento) a partir do 

evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC, a contar da data 

do efetivo prejuízo (43 STJ); B) CONDENAR, as Requeridas SABEMI 

SEGURADORA S/A e BANCO BRADESCO S/A, a pagarem a quantia de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) à título de indenização por danos morais 

ocasionados ao Requerente MARIA DA CONCEICAO NARDES DO 

ESPIRITO SANTO, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes, em discussão nesse processo, tornando 

definitivos os efeitos da tutela. Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do 

Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001734-13.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BRAGA DOS REIS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA OAB - MT13558/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001734-13.2019.8.11.0004 REQUERENTE: MANOEL BRAGA 

DOS REIS REQUERIDOS: BANCO BRADESCO SA e SABEMI 

SEGURADORA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Inicialmente, constato que as Requeridas SABEMI 

SEGURADORA S/A e BANCO BRADESCO S/A arguiram preliminar de 

ilegitimidade passiva da Requerida BANCO BRADESCO S/A, pelo fato de 

que a controvérsia versa sobre um negócio jurídico realizado entre o 

Autor e a Requerida SABEMI SEGURADORA S/A. Em que pese as 

alegações das Requeridas, estas não merecem prosperar haja vista que a 

relação jurídica existente entre o Autor e aquela, é de consumo, uma vez 

que, o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 3º, §2º, inseriu a 

atividade bancária no rol de serviços a serem regulados por esta legis; e 

assim sendo, a Requerida é responsável pela falha na prestação de 

serviços independentemente de culpa, conforme o previsto no art. 14 da 

lei 8.078/90. Outrossim, os artigos 7º, parágrafo único e 25, §1º, ambos da 

lei 8.078/90, estabelecem a responsabilidade solidária de todos aqueles 

que concorrerem para o dano. Corroborado a isso, a Requerida BANCO 

BRADESCO S/A, faz parte da cadeia de consumo pois, aufere lucros 

através da administração de pagamentos, portanto, não há que se falar 

em ilegitimidade da mesma. Acerca desta temática, a Corte Cidadã (STJ) 

pacificou o entendimento: “O entendimento desta Corte Superior é de que 

os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos 

danos causados ao consumidor (...)” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 

1243517 DF 2018/0026769-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE) Isto posto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da 

Requerida BANCO BRADESCO S/A. Ainda preliminarmente, a Requerida 

SABEMI SEGURADORA S/A alega a incompetência dos juizados especiais 

em razão da complexidade da causa pois, segundo a mesma, seria 

necessária a realização de perícia. Todavia, razão não lhe assiste. Isso 

porque não é necessária a produção de prova pericial, vez que há 

elementos suficientes para o livre convencimento do Juízo. Portanto, 

entendo não se tratar de causa complexa razão pela qual rejeito a 

preliminar arguida. Ultrapassadas as preliminares, passo a análise de 

mérito. 2.2 MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS, onde, em síntese, afirma a parte autora que é cliente do banco 

reclamado, no qual possui uma conta corrente onde recebe os proventos 

de sua aposentadoria. Ressalta que foi surpreendido no dia 08/05/2019 

com o débito automático no valor de R$ 30,00 (trinta reais) em sua conta 

corrente, referente à um seguro o qual não contratou. Assevera que o 

desconto, inesperado impossibilitou o adimplemento de algumas despesas, 

tais como: realizar compra de remédios para hipertensão e manter suas 

despesas básicas necessárias. Razão pela qual pleiteia a indenização 

pelos danos materiais e morais sofridos. Em sede de contestação, aduz a 

reclamada SABEMI que não cometeu ato ilícito pois os descontos foram 

previamente aceitos pelo autor e que o contrato foi realizado pela vontade 

livre e consciente das partes. Também em contestação, aduz a reclamada 

BRADESCO ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente 

demanda e que não praticou qualquer ato que pudesse causar prejuízo a 

parte autora. Inicialmente, diante da patente relação de consumo, 

necessário inverter o ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, 

cabendo as empresas reclamadas apresentarem fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme artigo 373, II do CDC. 

Pois bem, em que pese as alegações das reclamadas, verifica-se que ao 

apresentar a prova (áudio) e pleitear pela realização da perícia, a própria 

reclamada não da segurança de que sua prova é legitima. Sendo assim, 

entendo por desconsiderar a prova apresentada. Outrossim, da análise 

detida dos autos, verifica-se que a reclamada SABEMI afirma ter sido o 

contrato firmado entre as partes mediante ligação realizada pelo 

corretor/preposto da mesma, colacionando aos autos a aludida gravação 

e ressaltando que os descontos são devidos. Entretanto, denota-se que 

em Outubro/2019, isto é, após o ajuizamento da presente ação, estornou o 

valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) ao autor (ID 25432605). 

Tal fato revela verdadeiro comportamento contraditório da parte reclamada 

Com efeito, a reclamada não apresentou nenhum documento apto a 

comprovar a origem do débito, de modo a confirmar que a cobrança 

realizada em desfavor do autor é indevida. Destarte, resta configurada a 

falha na prestação de serviço praticada por ambas reclamadas, visto que, 

a Requerida BANCO BRADESCO S/A, conforme mencionado 

anteriormente, é responsável solidariamente e a ela caberia a análise dos 

documentos a fim de evitar a ocorrência de situações como a presente. 
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Assim, em se tratando de dano causado pela conduta das Requeridas, é 

devida a responsabilização das mesmas. In casu, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Dessa forma, uma vez demonstrado que o 

consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), em decorrência de uma 

conduta imputável ao fornecedor e entre ambos existir um nexo etiológico; 

é cabível a responsabilização do fornecedor. 2.2.1. REPETIÇÃO INDÉBITO 

Diante da atitude da reclamada que cobrou indevidamente por um seguro 

não contratado, é devida a restituição em dobro do valor nos termos do 

artigo 42, § único do CDC. Compulsando os autos, nota-se que as 

cobranças indevidas iniciaram-se em Maio/2019, todavia, houve 

concessão do pedido liminar e, ainda, em Outubro/2019, houve o estorno 

do valor descontado indevidamente. Assim, deixo de condenar a 

reclamada a restituir o valor em dobro. 2.2.2. DANO MORAL Não há dúvida 

de que a conduta das partes requeridas provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a requerente teve seu crédito abalado com a cobrança indevida de um 

serviço não contratado. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA PARCIAL. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. SEGUROS 

NÃO CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ARTIGO 

373, II DO CPC/15. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DE 

APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1 – Artigo 373, II do 

CPC/15: “O ônus da prova incumbe: II – ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”; 2 – Teoria do Risco 

do Empreendimento; 3 – Enunciado Sumular nº 94 deste TJRJ: 

“CUIDANDO-SE DE FORTUITO INTERNO, O FATO DE TERCEIRO NÃO 

EXCLUI O DEVER DO FORNECEDOR DE INDENIZAR”; 4 – Na hipótese, a 

parte autora alega sobre suposta fraude na contratação de seguro em 

seu nome, afirmando que foram realizados descontos aos autos, verifico 

que a autora/apelante logrou êxito em comprovar os descontos realizados 

em sua conta bancária a título de seguro – fls. 17/28. Já a parte ré/apelada 

juntou aos autos o contrato de fls. 105/113 no qual sequer consta o nome 

da parte autora como contratante. Portanto, a parte ré/apelada não se 

desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo ou 

modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, ônus 

que lhe caberia; 5 – Danos morais configurados e arbitrados em 

R$3.000,00. Parte autora passou a sofrer descontos em sua conta 

bancária onde é depositado o seu salário. Descontos que perduraram por 

aproximadamente 01 ano; 6 – Precedentes: 0018468-18.2015.8.19.0087 – 

APELAÇÃO Des (a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO – 

Julgamento:08/09/2016 – VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR e Processo: 0068756-08.2014.8.19.0021 – APELAÇÃO 

DES. LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO – Julgamento]; 11/11/2015 – 

VIGESIMA QUINTA CÂMARA CIVEL CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL.; 7 

– Recurso de apelação conhecido e provido parcialmente. (TJ-RJ – APL: 

026111630201481900001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 4º VARA CIVEL, 

Relator: ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 14/06/2017, 

VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

19/06/2017). Assim, resta inegável o dever de reparação pelas 

reclamadas. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais), considerando 

que existem outras cobranças semelhantes em desfavor de outras 

empresas, e a autora ingressou com uma ação para cada. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os 

efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, as Requeridas SABEMI 

SEGURADORA S/A e BANCO BRADESCO S/A, a pagarem a quantia de 

R$7.000,00 (sete mil reais) à título de indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante MANOEL BRAGA DOS REIS, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso 

(Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da 

presente sentença, DECLARO inexistente a relação jurídica entre as 

partes, em discussão nesse processo, tornando definitivos os efeitos da 

tutela. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001693-46.2019.8.11.0004 REQUERENTE: MARIA SIRINO DE 

CARVALHO REQUERIDOS: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2 MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde, em síntese, afirma a parte autora 

que possui uma conta bancária onde recebe os proventos de um 

benefício, no entanto, todo final de mês tem sido descontado o valor de R$ 

37,40 (trinta e sete reais e quarenta centavos) referentes à um seguro o 

qual não contratou. Razão pela qual pleiteia a indenização pelos danos 

materiais e morais sofridos. Em sede de contestação, aduz a reclamada 

que não cometeu ato ilícito pois os descontos foram previamente aceitos 

pelo autor e que o contrato foi realizado pela vontade livre e consciente 
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das partes. Ressalta que a partir do momento em que a Ré teve ciência do 

interesse do autor em não mais manter o contrato de seguro, cancelou a 

apólice. No caso sub judice verifico que muito embora a requerida afirme 

que não violou nenhum direito da parte requerente e que agiu em exercício 

regular de direito, denota-se dos autos que a parte autora, de fato, não 

contratou o seguro. Registre-se que a requerida aduz que a cobrança é 

devida, porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar a 

origem do débito. Infere-se, entretanto, que ocorreu a utilização indevida 

dos dados pessoais da parte Autora para firmar um contrato entre as 

partes; o que configura a falha na prestação de serviço praticada pela 

reclamada, visto que, a ela caberia a análise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. In casu, incide a responsabilidade objetiva. 

O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Dessa forma, 

uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), 

em decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do fornecedor. 

Assim, entende-se que seriam devidos os pedidos de danos materiais, no 

que tange a quantia de R$ 448,80 (quatrocentos e quarenta e oito reais e 

oitenta centavos), a título de dano material que correspondem à restituição 

em dobro ante a cobrança indevida do seguro (art. 42 do CDC), tendo em 

vista a não contratação de tais serviços pela requerente. Não pairam 

dúvidas de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, 

aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, 

uma vez que o requerente teve seus recursos financeiros subtraídos sem 

sua prévia autorização. Trata-se prejuízos que ultrapassam transtornos 

diários e que merecem ser indenizados (art. 6º, VI do CDC e art. 5º, V e X 

da CF/88). Em se tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o 

arbitramento de sua reparação devem ser ponderados a um só tempo: a 

extensão do dano (art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de 

modo a não enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser 

observado o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e 

pedagógico), de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da 

prática de futuros atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, 

observados todos os fatores supramencionados bem como as 

circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, entendo plausível a 

fixação da indenização no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais). 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela, para: A) CONDENAR a Requerida CHUBB 

DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS a devolução da importância de R$ 

R$ 448,80 (quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), a 

título de dano material, a reclamante MARIA SIRINO DE CARVALHO, com 

juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso (54 STJ) e correção 

monetária pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (43 STJ); B) CONDENAR, 

a Requerida CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS a pagar a 

quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos 

morais ocasionados a Requerente MARIA SIRINO DE CARVALHO, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ). Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes quanto 

ao seguro em discussão nesse processo, tornando definitivos os efeitos 

da tutela. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz 

Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir 

seus efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT (assinado 

digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.
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Autos nº 1002116-06.2019.8.11.0004 Promovente: MANOEL ESMILIANO 

DA SILVA Promovido: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE, 

SEGURIDADE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (Destaquei e negritei). O presente 

processo foi iniciado mediante vestibular subscrita por advogado(a) 

devidamente habilitado(a), apesar de não ultrapassar o limite de 20 

salários mínimos. Seguindo a concatenação de atos previstos na lei 

9.099/1995, aprazou-se audiência de conciliação, tendo a parte autora 

comparecido desacompanhada do (a) profissional que a representa. Uma 

análise menos aprofundada levaria à simples conclusão de que não há se 

falar em penalidade diante do que dispõe o enunciado 36 do FONAJE.: 

ENUNCIADO 36 – A assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 

9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a 

formulação do pedido e a sessão de conciliação., Entretanto o caso 

vertente contém ingrediente que não autoriza a incidência do enunciado 

em voga. Com efeito, o referido enunciado contém sentença que permite 

concluir que se eventualmente a parte ingressar com demanda cujo 

conteúdo econômico esteja acima de 20 salários mínimos, somente será 

obrigatória sua representação por profissional quando da audiência de 

instrução do feito, ou na hipótese de pretender interpor eventual recurso 

caso ocorra o julgamento antecipado da lide. Diversamente ocorrerá caso 

o pedido inicial tenha sido formulado por advogado e concretizada a 

exigência prevista no artigo 9º (parte final) da Lei 9.099/1995, pois nestas 

hipóteses torna-se obrigatória a assistência nos demais atos, não ficando 

ao alvedrio da parte escolher as solenidades processuais em que será 

representada pelo seu mandatário. De fato, uma vez tendo postulado em 

nome da parte, deve o profissional se fazer presente nas sessões 

processuais previstas na Lei 9.099/1995, já que a parte não possui 

capacidade postulatória e já se encontra devidamente representada. 

Entendimento mais flexível autorizaria a postular no polo ativo do feito dois 

personagens bem distintos, um desprovido de capacidade postulatória e 

outro devidamente capacitado para tanto, realizando entre eles 

revezamento de atos processuais conforme a conveniência de cada um. 

Realmente, iniciada a demanda por advogado devidamente capacitado e 

seguindo o processo sua marcha em decorrência desta específica 

atuação, compreende este magistrado ser vedada à parte autora 

pessoalmente praticar atos processuais, especialmente quando se trata 

de reclamação que exige a representação por meio de advogado por se 

encontrar acima do teto de 20 salários mínimos, ou quando este já for 

postulante em nome da parte autora. O espírito que embebeu o enunciado 

36 foi o de mitigar o artigo 9º da Lei 9.099/1995 até o momento em que o 

feito reclame instrução, não tendo por escopo flexibilizar a referida norma 

para permitir a atuação simultânea da parte e de seu advogado nas 

causas acima dos indigitados 20 salários mínimos. De bom alvitre registrar 

que tal comportamento tem se tornado corriqueiro no âmbito desta 

comarca, não sendo raras as situações em que advogados (vários com 

escritórios situados em comarcas distantes) distribuem numerosas ações 

em nome das partes, ausentando-se das audiências de conciliação, 

menosprezando este relevante ato que se presta a conciliar os litigantes e 

por fim à rusga promovendo a pacificação social, o que fazem por 

contarem com uma interpretação deturpada do enunciado aqui enfocado. 

Não bastasse isto, uma vez conferido o mandato judicial somente é 
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possível a sucessão voluntária do procurador mediante observância dos 

artigos 111 e 112 do CPC, ainda que fosse para a parte postular em causa 

própria, o que certamente não era possível no caso vertente. Assim, 

diante da ausência de condições da ação, no que tange ao pressuposto 

processual subjetivo, que quanto as partes dizem respeito a capacidade 

processual e capacidade postulatória, entende-se devida a extinção do 

processo. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, afasto no caso vertente a 

incidência do enunciado 36 do FONAJE e sustentado pela inteligência 

extraída dos artigos 76, §1º, I do CPC e art. 9º da Lei 9.099/1995, ambos 

combinados com os artigos 103, 111 e 112 do CPC, e SUGIRO QUE SEJA 

JULGADO EXTINTO o processo sem julgamento de mérito. Tendo em vista 

que não houve a efetiva ausência da parte autora à audiência de 

conciliação, mas sim de quem detinha poderes para postular em seu nome, 

deixo de condená-la ao pagamento das custas judiciais, o que faço com 

esteio no § 2º, do artigo 51 da Lei 9.099/1995. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001086-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DIAS ROLDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001086-67.2018.8.11.0004 Promovente: MARIA DE LOURDES 

DIAS ROLDAO Promovido: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O reclamado aduziu 

em sede de preliminares, a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento 

da demanda. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIRO REAL EM URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO 

OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REEXAME DE PROVAS. 

INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O entendimento perfilhado no acórdão 

a quo encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta 

Corte no sentido de que, nas ações em que se busca o pagamento das 

diferenças salariais decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é 

de trato sucessivo, incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme 

disposto na Súmula 85/STJ. 2. A alteração da conclusão do Tribunal de 

origem de que não houve comprovação que a defasagem remuneratória 

foi suprida, na forma pretendida pelo recorrente, demandaria o 

revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice 

na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 

1324782 MT 2018/0171467-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 04/02/2019) (Grifei) A Súmula 85, STJ, assim dispõe: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação.” No caso vertente, o demandante também 

busca o ressarcimento de diferenças salariais pretéritas, razão pela qual 

é medida escorreita o reconhecimento da prescrição da pretensão ao 

recebimento das diferenças salariais anteriores à data de 21.06.2013, isto 

é, prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao da propositura da 

ação (21.06.2018). Assim, RECONHEÇO a ocorrência da prescrição no 

que diz respeito à pretensão de cobrança das diferenças salariais 

anteriores à data de 21.06.2018. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. O autor ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA, 

pretendendo a incorporação de remuneração decorrentes da implantação 

da URV, bem como o pagamento de valores pretéritos. A autora não 

especifica o valor do seu pedido, e ainda o período de ingresso no serviço 

público, fazendo uma petição inicial genérica. O Município em sua defesa, 

alegou prescrição quinquenal, devendo ser considerado o período anterior 

ao ingresso da ação penal, que já foi analisada e reconhecido no tópico 

das preliminares, e pugnou ainda pela improcedência de todos os pedidos. 

2.2.1. Recebimento remuneração anterior ao término do mês Inicialmente, 

há que se registrar que o plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio 

do julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836-RN, de relatoria do 

Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, onde foi reconhecida a repercussão 

geral da matéria, firmou o posicionamento de que: “(...) O direito ao 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, ‘verbi gratia’, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.(...)” 

(Destaquei) Anotou, ainda, “que apenas terão direito ao índice de 11,98%, 

ou a um índice calculado em um processo de liquidação, os servidores que 

recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como 

ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e 

do Ministério Público federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de 

cada mês. No caso do Poder Executivo federal, por exemplo, o servidor 

não fará jus ao referido índice, nos termos do que decidido por esta Corte 

(...)”. Saliento, também, que a possibilidade de recomposição de eventuais 

diferenças de URV, relativa aos servidores do Poder Executivo, foi objeto 

de análise pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso 

Extraordinário nº 984840-MT, com trânsito em julgado ocorrido na data de 

08/11/2016. Tal recurso foi apresentado em razão de acórdão proferido 

pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado, que, em sua decisão, reconheceu 

o direito dos aludidos servidores ao recebimento de eventual diferença a 

título de URV, a ser apurada por meio de liquidação de sentença, por 

arbitramento. O Excelentíssimo Senhor Ministro Celso de Mello, em análise 

à referida questão, reconheceu, por meio de decisão monocrática, a 

existência de divergência do acórdão do E. TJ-MT quanto ao entendimento 

firmado por aquela corte, posto que, como anteriormente abordado, os 

servidores do Executivo deste Estado não recebiam sua remuneração em 

período anterior ao fim do mês. Desse modo, deu provimento ao recurso 

extraordinário manejado pelo Estado de Mato Grosso para julgar 

improcedente a pretensão de recebimento de diferenças decorrentes de 

URV. No caso dos autos, observa-se que a autora não comprova o 

recebimento do salário dentro do mesmo mês trabalhado. 2.2.2. Servidores 

Estaduais e reestruturação da carreira Outro ponto a ser destacado, é o 

fato da parte Autora ser servidora do executivo ESTADUAL e, por força 

da Lei 6.528 de 15/09/1994, todos os cargos do Poder Executivo estadual 

tiveram suas tabelas vencimentais realinhadas, vejamos: Art. 1º O 

vencimento-base dos servidores públicos civis e militares do Poder 

Executivo, a partir do dia 1° de setembro de 1994, passa a vigorar com os 

valores constantes dos Anexos desta lei. Como se vê, o Supremo Tribunal 

Federal, como também o Superior Tribunal de Justiça, entende que há 

limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Colaciono julgado do STJ nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 
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POSSIBILIDADE. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.012/95 E 7.235/96. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 1. É possível, nos termos da jurisprudência 

desta Corte Superior, a limitação das diferenças salariais decorrentes da 

errônea conversão de vencimentos em URV à data em que houve a 

reestruturação de carreira da servidora. Precedente. 2. O acolhimento das 

proposições recursais, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem 

quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base na 

interpretação das Leis municipais nº 7.012/95 e nº 7.235/96, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". Precedentes. 3. Tendo a ação sido proposta há mais de 

cinco anos da data em que houve a reestruturação de carreira do servidor 

embargado, a prescrição atingiu todo o direito reclamado. 4. Embargos de 

declaração acolhidos, com efeitos modificativos” (STJ, EDcl nos EDcl no 

REsp 1280271 MG 2011/0174969-3, Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, Data da Publicação 18/12/2015). Os servidores públicos 

do Poder Executivo ESTADUAL, sofreram Reestruturação da Carreira dos 

Profissionais com realinhamento dos vencimentos em 15 de setembro de 

1994. Assim, à luz, portanto, do precedente mencionado, a reestruturação 

do sistema remuneratório dos profissionais, deve ser levada em conta 

como termo final para a incidência de eventuais reajustes, à medida que, 

naquela oportunidade, a remodelagem do vencimento resultou na 

regularização tanto das perdas oriundas da inflação, quanto daquelas 

decorrentes da conversão monetária dos salários. Dessa forma, se 

houvesse diferenças a serem apuradas e eventualmente devidas, seriam 

anteriores a Lei 6.528 de 15/09/1994, e estas estariam prescritas, uma 

vez que entre a entrada em vigor da referida lei em outubro de 1994 e a 

distribuição do feito, transcorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos. 

Esse é o entendimento da jurisprudência: “AGRAVO REGIMENTAL 

INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RATIFICAÇÃO DA 

DECISÃO (ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO/2009). "APELAÇÃO 

CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO DE VENCIMENTOS. 

Conversão em URV (Lei Federal nº 8.880/94). Conversão de salários em 

URV que deveria ter sido feita na data do efetivo pagamento. Disposições 

legais que se aplicam aos servidores de todas as esferas de governo. 

Entendimento jurisprudencial no sentido de que a Lei nº 8.880/94 tem 

caráter nacional, por disciplinar sobre o sistema monetário, de 

competência privativa da União. Entretanto, o STF, no julgamento de mérito 

do RE 561836 -tema de repercussão geral nº 5- fixou, como termo final do 

direito, eventual reestruturação da carreira a que pertence o servidor. 

Para a carreira em apreço (Polícia Militar) houve mais de uma 

reestruturação a partir de 1994, conforme Leis Complementares 

Estaduais: 830/1997 (apenas para alguns cargos), 975/2005 (todos os 

cargos) e 1065/2008 (todos os cargos). Dessa forma, se houvesse 

diferenças devidas, seriam anteriores à Lei de 2005, estando prescritas, 

porquanto a ação foi proposta depois de completados cinco anos da sua 

publicação. Sentença de improcedência. Em decisão monocrática, 

rejeita-se a matéria preliminar e nega-se provimento à apelação da 

pensionista. Agravo regimental não provido” (TJ-SP; AG 

0044060-50.2010.8.26.0053/50000; Ac. 8635307; São Paulo; Oitava 

Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ponte Neto; Julg. 22/07/2015; DJESP 

03/08/2015). Destarte, ainda que fosse apurado índice de eventual erro na 

conversão monetária da remuneração da parte requerente, esta, em razão 

da reestruturação da carreira, estaria alcançada pela prescrição, de modo 

a evidenciar a inexistência de valor a ser percebido. O entendimento está 

sedimentado por Súmulas publicadas em 16/09/2019 pela Turma Recursal 

do Estado de Mato Grosso: SÚMULA 10: Os servidores públicos do Poder 

Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou 

implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real 

de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 

15/09/1994. SÚMULA 11: O início do marco prescricional para reivindicar 

eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação 

Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público 

(Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). (grifo nosso) Assim, 

por todos os motivos já explanados que levam a improcedência da 

demanda, é possível observar que a autora de todo modo não faz jus ao 

recebimento da diferença inflacionária aqui discutida, diante da ausência 

de prova de suas alegações, e ausência de direito diante dos 

fundamentos expostos. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL do pedido formulado pela parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012136-44.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAZIO BUENO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GALENO NUNES FERREIRA OAB - MT0017115A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BANCO CIFRA S.A. (REQUERIDO)

TOTAL CREDITOS FINANCEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA OAB - MT17166/O (ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT15002-B (ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012136-44.2013.8.11.0004 Promovente: DAZIO BUENO 

BARBOSA Promovido: BANCO BMG e BANCO CIFRA S.A. Vistos. 1 . 

RELATÓRIO. Importante salientar, evitando-se qualquer duvida existente 

sobre o tema, que referencia o FONAJE em seu ENUNCIADO 52, que “Os 

embargos à execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o 

artigo 40 da Lei 9.099/95”, motivo pelo qual passo à decisão. O executado 

BANCO BMG E BANCO CIFRA S.A apresentou EMBARGOS À EXECUÇÃO 

– ID 25431710, alegando excesso na execução, visto os valores da 

execução já foram devidamente pagos, conforme ID’S: 7569825 e 

7569895. Afirma que indevidamente os autos foram para contadoria e 

restou verificado o débito na quantia de R$1.633,07 em desfavor do 

Banco Cifra que não compõe a lide processual. O autor manifesta que 

concorda com o excesso impugnado, requerendo a liberação das quantias 

depositadas, conforme comprovante ID’s 7569843 e 7569927. É o breve 

resumo necessário. 2. FUNDAMENTAÇÃO Dispõe o Enunciado 143 do 

FONAJE: “A decisão que põe fim aos embargos à execução de título 

judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso 

inominado (XXVIII Encontro – Salvador/BA).” Prevê o artigo 52 da Lei 

9.099/95, a possibilidade de oposição dos embargos na seguinte situação: 

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com 

as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos 

autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) 

erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. Verifica-se que os embargos se funda em 

alegação de excesso de execução. Quanto a garantia do juízo, menciona 

o ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para 

apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial 

perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES). Por fim, também é 

tempestivo a presente impugnação. 2.3. MÉRITO Analisando detidamente 

os autos, conforme já explanado pelas partes, necessário reconhecer o 

excesso na execução, visto que quando os autos foram remetidos para 

contadoria, já havia sido depositado o cumprimento da obrigação. 3. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes embargos de 

execução e SUGIRO PROCEDÊNCIA, determinando que: a) Expeça-se 

ALVARÁ em favor da exequente, do valor bloqueado nos ID’s: 7569843 e 

7569927 com suas atualizações, na conta indicada no ID 26956887. b) 

Libere em face do embargante o valor da garantia do juízo depositada no 

ID 25431715. Não havendo mais requerimentos, DETERMINO a extinção do 

processo pelo cumprimento da obrigação. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 
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Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000788-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GUYNEMER AIRES DO COUTO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT DE SOUZA PENZE OAB - MT0022475A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA DA SILVA COELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000788-75.2018.8.11.0004 Promovente: GUYNEMER AIRES DO 

COUTO FILHO Promovido: MARIZA DA SILVA COELHO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise 

de mérito. 2.2.1. REVELIA Decreto a revelia da promovida com base no 

artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, pois apesar de devidamente 

citada, deixou de comparecer a sessão de conciliação e apresentar 

contestação. No entanto, considero que a revelia é relativa, tendo em vista 

que os fatos alegados na inicial serão considerados verdadeiros, salvo se 

o contrário resultar da convicção do juiz. 2.3. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, sendo realizada audiência de 

instrução, com oitiva do depoimento pessoal e duas testemunhas do autor. 

O autor ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS, MATERIAIS e 

PERDAS E DANOS, suscitando que é proprietário de um veículo FORD F 

4000, que estava estacionado na frente da sua residência como de 

costume. Aduz que na data de 15.12.2017 a reclamada colidiu na traseira 

de seu caminhão durante o período da noite. Aduz que procurou a 

reclamada no dia seguinte visto que sabia onde era sua residência, mas 

apesar de todo esforço não conseguiu que a ré pagasse o conserto. 

Afirma que o prejuízo causado impossibilitava o veículo de trafegar, e 

como trabalha com frete, ficou cinco meses sem auferir lucros. A autora 

apesar de devidamente citada (ID 13434437), não manifestou no 

processo. Na audiência de instrução foi colhido depoimento do autor, que 

aduziu em resumo que a reclamada colidiu em seu veículo, e no dia 

seguinte, ficaram acordados que a ré pagaria o conserto, após o autor 

retornar da cidade de Goiânia, visto que estaria indo viajar. Afirma que 

quando retornou, procurou a reclamada com o mecânico e esta informou 

que o assunto era tratado com o irmão dela que recusou a consertar o 

veículo, oferecendo máximo R$500,00 (quinhentos reais), o que obrigou o 

autor a tomar as medidas judiciais. Afirma que o caminhão ficou parado 

cinco meses, quando o autor promoveu o conserto. Assevera que no 

período em que permaneceu sem trabalhar sua esposa auxiliou nas 

despesas da residência. Afirma que o serviço de frete ganhava mais de 

R$1.000,00 (mil reais) por mês, pois cada frete era R$200,00 ou R$300,00 

por cliente a cada semana. Aduziu que o serviço de frete não abrangia 

somente agua, mas também madeiras e etc. Afirma seu dano pelo prejuízo 

de ter ficado meses sem trabalhar, tendo que depender da sua esposa, 

sendo que tinha seu trabalho. Afirma a forma que foi tratado pela 

reclamada, e pelo seu irmão que considera como uma “carteirada”, sendo 

esses e muitos outros motivos que o deixou constrangido pelo ocorrido. A 

testemunha DENILZA, confirmou os fatos trazidos na inicial, de modo que 

não reputo necessário descrever seu depoimento. Ainda foi colhido 

depoimento da pessoa de ADEVENTINO, onde informou que o autor lhe 

prestava serviços de frete de agua. Afirma que pagava semanalmente a 

quantia de R$300,00 (trezentos reais), e que não tinha o costume de fazer 

recibo. Afirma que ficou pelo período de cinco meses sem a prestação do 

serviço do autor, o que lhe causou prejuízo visto que tinha que buscar 

com sua caminhonete, fazendo várias viagens, pois não armazenava 

muita agua. Foi autorizado que o autor anexa-se aos autos os recibos que 

comprovassem a prestação do serviço de frete, no entanto, anexou aos 

autos três recibos, que evidentemente foram emitidos em data atual 

(observados pela letra, caneta, papel) de modo que desconsidero os 

documentos como prova. Pois bem, resta indubitavelmente comprovado a 

responsabilidade da reclamada pelo acidente discutido, inclusive, o 

acidente envolve o trâmite de outra ação judicial (Autos nº 

1000830-27.2018.8.11.0004). Assim, cabível a restituição material quanto 

aos prejuízos causados no veículos, que pela análise dos documentos 

anexados atinge a quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). 

Quanto ao pedido de lucros cessantes, pelo período de cinco meses que 

alega que permaneceu sem trabalhar, verifica-se que o autor não 

comprova com provas satisfatória o valor que recebia pelos serviços 

prestados, de forma que entendo por reconhecer 50% (cinquenta por 

cento) do valor pleiteado, fixando as perdas e danos em R$ 2.385,00 (dois 

mil, trezentos e oitenta e cinco reais). No que tange ao pedido de danos 

morais, a jurisprudência é no sentido de que acidente de transito sem 

lesão física, inexiste o dever de indenizar, neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE 

CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA TRASEIRA NÃO ELIDIDA. DANOS 

MATERIAIS COMPROVADOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS 

ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DOS AUTORES. INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE LESÃO GRAVE OU SEQUELA IMPORTANTE. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71007516404 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de 

Julgamento: 27/03/2018, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2018) Certo que o autor não 

estava no momento do acidente. No entanto, o autor fundamenta seu abalo 

pelo forma de tratamento despendido pela reclamada, inclusive por ter 

ficado tanto tempo sem trabalhar por culpa da reclamada. Assim, diante 

das provas testemunhais anexadas ao processo, e diante da revelia da 

reclamada que não produziu provas em seus favor, forçoso reconhecer 

que a situação apresentada nos autos é capaz de causar abalo moral ao 

autor. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos 

danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR a Reclamada a pagar a 

quantia R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) ao Reclamante a título de 

dano material, valor atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês 

desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC 

desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). b) CONDENAR, a Reclamada a 

pagar a quantia de R$ 2.385,00 (dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais), 

à título de indenização por perdas e danos ocasionados ao Reclamante, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o 

evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida 

desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). c) CONDENAR, a Reclamada a 

pagar a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por 

danos morais ocasionados ao Reclamante, valor com incidência de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002073-06.2018.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

ALDO BATISTA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA SILVA SOUZA OAB - MT21710/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002073-06.2018.8.11.0004 Requerente: ALDO BATISTA 

CAVALCANTE Requerido: OI S/A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 

Rejeito as preliminares arguidas, vez que não verificados os seus 

requisitos. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde, em síntese, afirma a parte 

autora que é cliente da reclamada desde 2014, possuindo contrato para 

uma linha fixa. Afirma que em fevereiro de 2018, foi ofertado pela 

reclamada um plano intermediário de telefonia “OI TOTAL CONECTADO” o 

qual abrangeria os serviços OI FIXO ILIMITADO, OI MÓVEL, OI INTERNET 

MÓVEL, pelo valor mensal de R$ 199,90 (cento e noventa e nove reais e 

noventa centavos). Ressalta que foi cadastrado em sua conta o 

compartilhamento de franquia, adicionando, sem sua autorização a linha 

(66) 98412-5899, a qual desconhece por completo. Ressalta que por 

diversas vezes entrou em contato com a reclamada para resolver a 

situação, no entanto, todas restaram infrutíferas. Razão pela qual requer a 

devolução em dobro das quantias pagas indevidamente, bem como, a 

indenização pelos danos morais sofridos. Em sede de contestação, afirma 

a reclamada que a parte autora não trouxe provas para comprovar suas 

alegações, ressaltando que não há porque ser declarado ilegais os 

valores em discussão, pois são oriundos da própria utilização dos 

serviços pela parte autora. Pugnando pela improcedência dos pedidos 

iniciais. Pois bem. No caso sub judice verifico que muito embora a 

requerida afirme que não violou nenhum direito da parte requerente e que 

agiu em exercício regular de direito, denota-se dos autos que o débito em 

questão é indevido. Registre-se que, a Requerida não comprovou a 

contratação da linha telefônica (66) 98412-5899 pela parte autora, 

impugna genericamente os fatos alegados na inicial, aduzindo que a 

cobrança é devida, porém não apresenta nenhum documento apto a 

comprovar a origem do débito. Nesse contexto, não há como acolher as 

teses lançadas em sede de defesa, uma vez que, a requerida não se 

desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil. Oportuno 

mencionar, que no contrato anexado pela parte reclamante (ID 16707553), 

a linha móvel habilitada e contratada pela mesma é a (66) 98433-3897, 

todavia, nas faturas acostadas comprovou-se a cobrança indevida por 

uma outra linha (número 66 98412-5899) não solicitada pela parte autora. 

Dessa forma, infere-se que ocorreu a utilização indevida dos dados 

pessoais da parte autora, para habilitar uma nova linha telefônica. Fato 

que configura a falha na prestação de serviço pois, caberia à requerida a 

análise dos documentos a fim de evitar ocorrência de erros como este. 

Com efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço da requerida. 

E, em se tratando de relação consumerista, a responsabilidade civil dos 

fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a requerida, é 

objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário, portanto, perquirir 

acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, uma vez 

demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), em 

decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do fornecedor. 

Destarte, evidenciou-se nos autos que não há comprovação de nova 

contratação realizada pelo autor, o que comprova a existência de fraude. 

Assim, entende-se que seriam devidos os pedidos de danos materiais, no 

que tange a quantia de R$ R$ 444,60 (quatrocentos e quarenta e quatro 

reais e sessenta centavos), a título de dano material que devem ser 

restituídos ante a cobrança indevida quantia esta que corresponde à 

devolução em dobro (art. 42 do CDC), tendo em vista a não contratação da 

linha móvel de número 66 98412-5899, pelo requerente. Em se tratando do 

prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento de sua reparação 

devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); 

as condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem 

empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice 

da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a 

compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos 

semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os 

fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da 

tutela, para: A) CONDENAR a Requerida OI S/A a devolução da 

importância de R$ 444,60 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e 

sessenta centavos), a título de dano material ao reclamante ALDO 

BATISTA CAVALCANTE, com juros de 1% (um por cento) a partir do 

evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC, a contar da data 

do efetivo prejuízo (43 STJ); B) CONDENAR, a Requerida OI S/A, a pagar a 

quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos 

morais ocasionados ao Requerente ALDO BATISTA CAVALCANTE, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ). Fica a parte condenada ciente de 

que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do 

Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001396-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE BATISTA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001396-73.2018.8.11.0004 Promovente: VALDENICE BATISTA 

DE FREITAS Promovido: BANCO BRADESCO; VIA VAREJO S/A Vistos, 
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etc. No caso, houve lançamento equivocado no Sistema Eletrônico de 

sentença. A teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Com efeito recebo a petição 

apresentada no ID 22210434 como embargos. Na espécie, é claro que, 

embora mencione inicialmente o nome correto das partes, a sentença não 

pertence a estes autos, visto que o feito já foi julgado e aguarda-se 

recebimento do RECURSO INOMINADO para posterior remessa a Turma 

Recursal Única. Ante o exposto, SUGIRO o acolhimento dos embargos de 

declaração, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, para o fim de 

sanar a irregularidade e anular, declarando inexistente a sentença do ID 

21942416. Voltem os autos conclusos para DECISÃO para 

prosseguimento. Intimem-se. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001436-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELISIO DE ASSIS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO NEVES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001436-55.2018.8.11.0004 Promovente: ELISIO DE ASSIS 

Promovido: OSVALDO NEVES JUNIOR Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

PRELIMINARES Trata-se de AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO 

C/C PEDIDO LIMINAR, com efeito, antes de adentrar no mérito da demanda, 

necessário se faz analisar a legitimidade para ingresso no presente 

Juizado. Não há previsão específica na Lei dos Juizados Especiais para 

se intentar ação cautelar, em especial, pelo Princípio da Celeridade, uma 

vez que o procedimento tem rito diferenciado e toda sistemática própria, 

que não coaduna com o rito "sumaríssimo" adotado nos Juizados 

Especiais. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO 

DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

DISCUSSÃO ACERCA DA DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULO. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO CAUTELAR, AMBAS AJUIZADAS 

PERANTE A JUSTIÇA COMUM. POSSIBILIDADE DE DECISÕES 

CONFLITANTES. INCOMPETÊNCIA DO JEC RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO 

FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO EXTINTO, 

DE OFÍCIO, PREJUDICADO O RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - "Recurso 

Cível": 71008491425 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de 

Julgamento: 30/10/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: 04/11/2019) Assim, EX OFFICIO, merece o processo ser 

extinto em razão da incompetência deste Juizado. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revogo 

liminar eventualmente concedida. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002159-40.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA PINTO DA LUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARTÕES CAIXA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002159-40.2019.8.11.0004 Promovente: MARIA DE FATIMA 

PINTO DA LUZ Promovido: CARTÕES CAIXA S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de AÇÃO DE DANOS MORAIS, 

ajuizada em desfavor de EMPRESA PÚBLICA, que conforme prevê a 

Constituição Federal em seu artigo 109, I: Art. 109. Aos juízes federais 

compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade 

autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de 

autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de 

acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do 

Trabalho; Dessa forma, o presente Juizado Estadual se mostra totalmente 

incompetente para julgar a demanda proposta. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. POLO PASSIVO. CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL. ADMINISTRADORA DA LICENÇA DO CARTÃO DE 

CRÉDITO. EMPRESA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL 

PREVISTA NO ART. 109, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A Caixa 

Econômica Federal, empresa pública, possui o licenciamento para a 

utilização e administração da bandeira MASTERCARD aos seus 

consumidores. Portanto, a competência para o julgamento e 

processamento da ação é da Justiça Federal. 2. Agravo de instrumento 

prejudicado. Declínio dos autos principais à Justiça Federal. (Classe: 

Agravo de Instrumento,Número do Processo: 0009579-64.2017.8.05.0000, 

Relator (a): Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 

20/12/2017 ) (TJ-BA - AI: 00095796420178050000, Relator: Pilar Celia 

Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/12/2017) 

Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, diante da incompetência absoluta deste Juízo. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO sem 

análise de mérito, nos termos dos artigos 51, inciso IV, da lei nº 9.099/95. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001687-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. L. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR OAB - MG64862 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001687-73.2018.8.11.0004 Promovente: PEDRO ALEXANDRE 

LIMA SOBREIROS Promovido: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido parte reclamada, alegando a existência de 

OMISSÃO visto que o pedido de indeferimento da justiça gratuita não foi 

analisado. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo 

que as razões expostas nos embargos de declaração encontram guarida. 

Verifica-se que a parte autora NÃO apresentou aos autos documento 

para comprovar a necessidade da justiça gratuita. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, CONHEÇO o presente Embargos de Declaração por ser 

tempestivos, e o ACOLHO, incluindo no dispositivo da sentença: INDEFIRO 

ao promovente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1.060/50. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011435-78.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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PLINIO LOPES NETO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

ELETROSOM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO OAB - MG0122345A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011435-78.2016.8.11.0004 Polo Ativo: PLINIO LOPES NETO 

CAMPOS Polo Passivo: ELETROSOM S/A e SAMSUNG ELETRONICA DA 

AMAZONIA LTDA. Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO, no curso da qual ocorreu o pagamento da dívida. 

Dessa forma, requer a executada SAMSUNG a extinção do feito. Com 

efeito, denota-se dos autos que as executadas foram intimadas em 

19/10/2018 para que, no prazo de 15 dias, efetuassem o pagamento do 

valor de R$ 8.317,07 (ID 15984399); e em 25/10/2018 foi efetuado o 

depósito judicial de R$ 9.069,64 pela executada SAMSUNG (ID 16164253), 

satisfazendo-se, assim, a obrigação. Dispõe o Código Civil: Art. 334. 

Considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial (...) 

Dessa forma, não há que se falar em saldo remanescente como alega a 

parte exequente, tendo em vista que, não há incidência da multa de 10% 

vez que a obrigação foi cumprida dentro do prazo de 15 dias. Tendo isso 

em vista, deve ser jugado extinto o feito, nos termos do inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, 

SUGIRO QUE SEJA JULGADO EXTINTO o processo, nos termos dos 

artigos 316 e 924, II, ambos do CPC. Fica desconstituída eventual penhora 

existente. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 

9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001860-63.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA ROCHA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001860-63.2019.8.11.0004 Promovente: FERNANDO DA 

ROCHA SILVA Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Em preliminar a 

reclamada alega indeferimento da inicial por ausência do comprovante de 

endereço, no entanto, verifica-se o documento apresentado nos autos, e 

considerando que a reclamada tem filial na comarca onde a ação foi 

ajuizada, não há que se falar em incompetência, nos termos da Lei 

9.099/95. Ainda assevera em preliminar a necessidade de extinção do 

feito diante da ausência de pretensão resistida dos danos morais. O que 

deve ser REJEITADA, vez que se tratando de discussão de negativação 

indevida, evidente a resistência ou insatisfaciência da lide. Por fim, alega 

incompetência em razão da prova pericial no áudio, caso o autor 

mantenha-se a negar o vínculo contratual, o que REJEITO por entender 

cabível a prova apresenta, considerando que o autor não se incumbiu de 

demonstrar a ausência de vínculo contratual. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito da demanda. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. O autor 

ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS, onde afirma que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção por dois débitos que totaliza R$136,07 (cento e trinta e 

seis reais e sete centavos). Aduz que jamais contratou os serviços da ré. 

Em sua defesa, a empresa reclamada afirma que o reclamante efetuou a 

migração da linha telefônica (66) 99972-3028 para o plano pós- pago 

17.05.2018. Afirma que deixou de efetuar os pagamentos das faturas a 

partir do mês de setembro/2018, o que gerou os débitos discutidos. 

Apresenta histórico de consumo e áudio que confirma a migração do plano 

realizado pelo autor. Analisando os documentos e informações fornecidos 

pela empresa, verifica-se que o autor na data da contratação informa 

residir na cidade de Alto Garças, assim, poderia o reclamante fazer a 

contraprova fornecendo documento que comprovasse que não residiu 

nesse local na época informada pela ré. No entanto, o autor não se 

incumbiu do ônus probatório nos termos do artigo 373, I do CPC. Com 

efeito, ainda que cabível a inversão do ônus da prova, nesta situação 

trata-se de prova negativa. De modo diverso, o autor manteve-se a afirmar 

que a empresa reclamada não comprovou a utilização do serviço, 

pugnando pela procedência da inicial. Em que pese os argumentos do 

autor, diante de todos os fatos narrados, existe prova suficiente do 

vínculo contratual. Sendo assim, diante dos documentos apresentados 

pela reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste 

processo. Forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular 

de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 

188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou 

no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação 

civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Sobre o assunto: 

RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA PARA O AUTOR NA 

SENTENÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. BENEFÍCIO 

CONCEDIDO NESTA INSTÂNCIA. MÉRITO. INSCRIÇÃO SUPOSTAMENTE 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TELEFONIA. 

APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

PRECEDENTES. INCONTROVERSA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PEDIDO DO AUTOR PARA 

ALTERAÇÃO DO PACOTE DE SERVIÇOS. COBRANÇA PROPORCIONAL 

REFERENTE AO NOVO PLANO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO 

DA PRESTAÇÃO QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA , 

VERIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ART. 188, I, DO CÓDIGO 

CIVIL. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

NESTA SEDE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Constitui exercício regular de direito do credor a inclusão de 

consumidores efetivamente inadimplentes nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito. (TJ-SC - AC: 03035229720168240020 Criciúma 

0303522-97.2016.8.24.0020, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de 

Julgamento: 11/09/2018, Terceira Câmara de Direito Civil) Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil 3. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifica-se que na 

presente demanda, assim como em várias protocoladas neste Juizado, 

tratam-se de ações em que a parte ingressa no Juízo acreditando que a 

empresa não terá os documentos que comprovem seu vínculo contratual, 
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e com isso terá jus a receber valor pelo abalo moral decorrente da 

negativação. Felizmente, a reclamada comprovou o vínculo contratual e a 

origem do débito, demonstrando a atitude indevida do reclamante. Assim, 

ingressando a parte autora com ação de indenização moral, sabendo que 

a dívida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Neste sentido: 

EMENTA: INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO NEGATIVA -EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Para que ocorra a 

condenação por litigância de má-fé, é necessário que se faça prova da 

instauração de litígio infundado ou temerário, bem como da ocorrência de 

dano processual em desfavor da parte contrária. Sendo o ajuizamento da 

ação absolutamente temerário, deve ser mantida a penalidade aplicada 

pelo MM. Juiz a quo. (TJ-MG - AC: 10000190675736001 MG, Relator: 

Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de 

Publicação: 23/08/2019) (Grifei). Assim, é indiscutível a litigância de má-fé 

da parte demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 

80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 4. PEDIDO 

CONTRAPOSTO A reclamada pleiteia o recebimento da quantia de R$ 

136,07 (cento e trinta e seis reais e sete centavos), referente a dívida 

discutida, que merece ser acolhido. 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 85, §2º do 

CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor da 

causa em honorários advocatícios em favor da parte contrária e 10% 

referente as custas processuais. Ainda SUGIRO PROCEDENCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a parte autora ao pagamento da 

quantia de R$ 136,07 (cento e trinta e seis reais e sete centavos) em 

favor do promovido, a título de danos materiais, e por se tratar de 

responsabilidade contratual, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida desde o efetivo prejuízo (vencimento) (Súmula 

43 STJ). Revogo liminar eventualmente concedida. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-80.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRA ELIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000378-80.2019.8.11.0004 Promovente: LEANDRA ELIAS DOS 

SANTOS Promovido: OI S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINAR O Reclamado alegou necessidade de perícia técnica nos 

áudios apresentados, e ainda, o autor pleiteou a extinção do feito, em 

razão da necessidade da perícia. Entendo que a presente preliminar deve 

ser REJEITADA, visto que caberia ao autor produzir prova da não 

contratação, o que poderia ser feito através de prova documental, 

demonstrando que não residia no endereço indicado pelo reclamado, ou 

ainda, prova testemunhal, que não foi solicitada. 2.2. MÉRITO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. O autor ajuizou 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS, 

aduzindo que teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de 

proteção de crédito, no valor de R$495,51 (quatrocentos e noventa e 

cinco reais e cinquenta e um centavos), pois jamais contratou serviços do 

Reclamado. Em sua defesa, a empresa promovida alega que a parte 

autora habilitou linha telefônica de número (66)3401-7879 em 13.12.2015, 

no endereço situado na Rua B, Vila Maria, Barra do Garças. Assevera que 

o cancelamento foi por inadimplência e faz prova de suas alegações 

através de prints de telas sistêmicas e áudios que afirma ser da autora. O 

reclamante em sua impugnação afirma que desconhece o débito discutido 

e requer a desistência da ação para ingressar na justiça comum a fim de 

realizar a perícia. (ID 25319384). Apesar de ser cabível a desistência da 

ação em qualquer momento do processo, inclusive não havendo 

necessidade da anuência do réu já citado, verifico que os documentos 

apresentados pelo Promovido em sua contestação, comprovam a origem 

da dívida, o vínculo contratual entre as partes e a lide temerária 

apresentada pela autora. Sendo assim, o enunciado 90 do FONAJE 

declara: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Verifico que há indícios 

de má-fé, visto que há verossimilhança nas alegações do promovido, que 

apresenta documentos suficientes comprovando a devida contratação e 

utilização dos serviços. Com efeito, nos termos do artigo 373, I do CPC 

caberia a parte autora apresentar comprovante de pagamento da dívida 

informada pelo promovido. No entanto, deixou de comprovar a prova 

constitutiva de seu direito, ao qual considero que a negativação é devida. 

Ainda, importante salientar que a prova através de áudio é cabível, desde 

que não verificada a suspeita de fraude, e no caso dos autos, são 

inúmeros áudios que demonstram que a autora utilizava do serviço, e 

efetuava pagamentos, o que não tem similitude com atitudes produzidas 

por fraudadores. Sobre o assunto: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIMITE DO 

CHEQUE ESPECIAL. REFINANCIAMENTO. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO 

POR TELEFONE QUE É REFUTADA PELA AUTORA, O QUE É DISSONANTE 

DA PROVA PRODUZIDA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INSCRIÇÃO NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. ÁUDIO TRAZIDO PELO BANCO 

RÉU DEMONSTRA QUE A AUTORA CONTRATOU O REFINANCIAMENTO 

ATRAVÉS DO CALL CENTER. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE 

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA QUE SE 

IMPÕE. - Pretensão da autora de ser indenizada por danos morais em 

razão de inscrição indevida de seu nome nos cadastros restritivos de 

crédito. Pede, ainda, a desconstituição de dívida que não reconhece e o 

encerramento definitivo de sua conta corrente, mantida pelo banco réu - 

Alegação da segunda apelante de que não contratou o refinanciamento de 

sua dívida por telefone como dito pelo banco réu, o que é refutado pela 

prova produzida - Áudio trazido pelo banco réu, em contestação, com 

duração de 20 minutos e 30 segundos, de onde se extrai que, em 

verdade, a autora refinanciou a sua dívida, num total de R$ 6.862,48, 

dividido em 12 vezes de R$ 769,24, vencendo-se a primeira parcela em 

18/08/2016 - Não há nos autos qualquer indício de que a referida ligação 

tenha sido executada por fraudadores. Ausência de falha na prestação 

dos serviços efetuados pelo banco. Improcedência que se impõe - 

Atuação autora que beira as raias da litigância de má-fé, posto que tenta 

alterar a verdade dos fatos. Advertência - Inversão dos ônus 

sucumbenciais. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da 

causa, observada a gratuidade de justiça deferida a parte autora. 

PROVIMENTO DO RECUSO DO BANCO RÉU. PREJUDICADO O DA 

AUTORA. (TJ-RJ - APL: 00360502220168190208 RIO DE JANEIRO MEIER 

REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: MARIA HELENA PINTO MACHADO, 
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Data de Julgamento: 26/06/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 29/06/2018) Nesse sentido, forçoso reconhecer que o 

Reclamado agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a cobrança devida e ausência de 

pagamento pelo reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 3. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Verifica-se que na presente demanda, assim como 

em várias protocoladas neste Juizado, tratam-se de ações em que a parte 

ingressa no Juízo acreditando que a empresa não terá os documentos que 

comprovem seu vínculo contratual, e com isso terá jus a receber valor 

pelo abalo moral decorrente da negativação. Felizmente, a reclamada 

comprovou o vínculo contratual e a origem do débito, demonstrando a 

atitude indevida do reclamante. Assim, ingressando a parte autora com 

ação de indenização moral, sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Neste sentido: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – 

A Ç Ã O  D E  C O N H E C I M E N T O  D E  N A T U R E Z A 

CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

E LIBERAÇÃO DO MÚTUO EM FAVOR DA AUTORA – VALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – TENTATIVA DE OBTENÇÃO DE 

VANTAGEM INDEVIDA – MULTA CORRETAMENTE APLICADA – RECURSO 

DESPROVIDO. I- Havendo provas sólidas de que autor livre e 

conscientemente contratou com a instituição financeira, a obtenção de 

empréstimo consignado, tendo ainda recebido o crédito respectivo, correta 

a sentença que declarou a validade da contratação, objeto da demanda. II- 

Constatado que o autor alterou a verdade dos fatos e valeu-se do 

processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, 

correta a imposição de multa por litigância de má-fé. Afinal, trata-se de lide 

manifestamente temerária, na qual pretendia o autor obter lucro fácil, 

movimentando desnecessariamente a máquina judiciária. (TJ-MS - AC: 

08006928920168120035 MS 0800692-89.2016.8.12.0035, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 09/07/2019, 2ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2019) (Grifei). Pois bem, é 

indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que 

alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), narrando na inicial que 

desconhecia a existência da divida, comprovando-se a lide temerária. 4. 

PEDIDO CONTRAPOSTO No pedido contraposto a parte reclamada pleiteia 

o pagamento da quantia de R$495,51 (quatrocentos e noventa e cinco 

reais e cinquenta e um centavos), referente aos serviços utilizados pela 

parte autora. 5. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da 

jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL do pedido 

formulado na petição inicial, com análise do mérito. SUGIRO pela 

condenação de LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 5%(cinco por cento) do valor da causa, em favor da 

Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, 

§2º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor 

da causa em honorários advocatícios em favor da parte contrária e 10% 

sobre o valor da causa referente as custas processuais. Ainda SUGIRO 

PROCEDENCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a parte autora 

ao pagamento da quantia de R$495,51 (quatrocentos e noventa e cinco 

reais e cinquenta e um centavos) em favor do promovido, a título de danos 

materiais, e por se tratar de responsabilidade contratual, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida desde o 

efetivo prejuízo (vencimento) (Súmula 43 STJ). DETERMINO que a 

secretaria RETIFIQUE o nome do polo passivo para constar OI S/A. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002015-66.2019.8.11.0004 REQUERENTE: MIRACY FERNANDES 

BORGES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Quanto a arguição de 

ausência de interesse de agir, rejeito a preliminar arguida pois, o fato de a 

parte promovente ter imputado à parte promovida a prática de ato ilícito é 

suficiente para a demonstração de seu interesse processual. Entender de 

forma contrária violaria frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder 

Judiciário, preconizado no artigo 5º, inciso XXXV, da CF/88. 2.2 MÉRITO 

Verifico que a matéria já está suficientemente demonstrada pelas provas 

carreadas aos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo ao julgamento 

antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse 

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO e 

DANOS MORAIS, onde em síntese, afirma a parte autora que é cliente do 

banco reclamado, no qual possui uma conta corrente onde recebe os 

proventos de sua aposentadoria. Ressalta que ao abrir sua conta 

contratou um pacote mensal mínimo, denominado como Cesta Fácil 

Econômica, pelo valor de R$ 14.85 (quatorze reais e oitenta e cinco 

centavos), o qual atualmente tem sido cobrado no valor de R$ 34,00 (trinta 

e quatro reais). Assevera que no momento da abertura de conta foi 

induzida a abrir uma conta corrente para receber seu benefício 

previdenciário, sendo que poderia ser escolhido outra modalidade de 

conta. Afirma que, além do desconto da cesta, em agosto de 2018, 

iniciou-se outro desconto mensal denominado Bradesco Vida e 

Previdência no valor de R$ 33,73 (trinta e três reais e setenta e três 

centavos), o qual jamais foi autorizado pela Requerente. Motivo pelo qual 

pleiteia a indenização pelos danos materiais e morais. Em sede de 

contestação, afirma a reclamada que não houve ato ilícito praticado pelo 

banco réu e que a cobrança é devida. Ressalta a parte autora, 

anteriormente assumia os débitos sem qualquer objeção. Assevera que 

houve contratação dos serviços pela parte autora. Razão pela qual requer 

a improcedência dos pedidos iniciais. No caso sub judice verifico que 

afirma a parte autora estar sofrendo descontos indevidos em razão da 

“Cesta Fácil Econômica” e em razão do seguro “Bradesco Vida e 

Previdência”, entretanto, da análise dos autos entendo que total razão não 

lhe assiste. Denota-se que a reclamante confessa ter contratado os 

serviços da reclamada no ano de 1996, outrossim, a reclamada trouxe aos 

autos o contrato firmado entre as partes para a abertura de conta. Fato 

que se denota claramente através do contrato acostado pela reclamada. 

Assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada e da 

confissão, entendo devida a cobrança da “Cesta Fácil Econômica”. 

Ressalte-se que a reclamante há mais de vinte anos utiliza os serviços da 
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reclamada, ademais, verifica-se dos extratos acostados pela reclamante 

que o valor cobrado é R$ 14.85 (quatorze reais e oitenta e cinco 

centavos) e, corroborado a isso, a reclamante não conseguiu demonstrar 

que o valor cobrado está acima do que foi contratado. Não se 

desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do 

CPC. Por outro lado, nota-se que o seguro “Bradesco Vida e Previdência”, 

de fato, não foi contratado pela parte autora, vez que a reclamada, não 

apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem de tal débito. 

Nesse contexto, não há como acolher as teses lançadas em sede de 

defesa, uma vez que, a requerida, quanto à cobrança do seguro, não se 

desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil. Com 

efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço da requerida. E, em 

se tratando de relação consumerista, a responsabilidade civil dos 

fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a requerida, é 

objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário portanto, perquirir 

acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, uma vez 

demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), em 

decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do mesmo. Assim, 

entende-se que seriam devidos os pedidos de danos materiais, no que 

tange a quantia de R$ 742,06 (setecentos e quarenta e dois reais e seis 

centavos), a título de dano material que devem ser restituídos em dobro 

ante a cobrança indevida do seguro “Bradesco Vida e Previdência” (art. 

42 do CDC), tendo em vista a não contratação de tais serviços pela 

requerente. Não pairam dúvidas de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o requerente teve seus recursos 

financeiros subtraídos sem sua prévia autorização. Trata-se prejuízos que 

ultrapassam transtornos diários e que merecem ser indenizados (art. 6º, 

VI do CDC e art. 5º, V e X da CF/88). Em se tratando do prejuízo moral, 

insta salientar que para o arbitramento de sua reparação devem ser 

ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as 

condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem 

empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice 

da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a 

compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos 

semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os 

fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da 

tutela, para: A) CONDENAR a Requerida BANCO BRADESCO a devolução 

da importância de R$ 742,06 (setecentos e quarenta e dois reais e seis 

centavos), a título de dano material, a reclamante MIRACY FERNANDES 

BORGES, com juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso (54 

STJ) e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (43 STJ); 

B) CONDENAR, a Requerida BANCO BRADESCO a pagar a quantia de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais 

ocasionados a Requerente MIRACY FERNANDES BORGES, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ). Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes quanto 

ao seguro “Bradesco Vida e Previdência”, em discussão nesse processo, 

tornando definitivos os efeitos da tutela. Fica a parte condenada ciente de 

que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do 

Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001814-74.2019.8.11.0004 Promovente: ERIK ALVES FREITAS 

Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O promovido aduz em preliminar 

incompetência em razão da necessidade de perícia grafotécnica, em 

razão do autor negar o vínculo contratual. No entanto, NÃO merece ser 

acolhida, visto que os documentos anexados são suficientes para 

confirmar a contratação discutida, inclusive o autor apenas nega a 

assinatura do contrato, pleiteando a procedência da inicial. Neste sentido: 

JUIZADO ESPECIAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DISPENSABILIDADE. 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. 

AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA 

DEMOSNSTRAR A CONTRATAÇÃO. 1. O recorrente pretende seja 

reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial para apreciar e 

julgar o processo, tendo em vista a complexidade da causa, sob a 

alegação de mostrar-se imprescindível a realização de perícia 

grafotécnica, a fim de que se comprove a não contratação de cartões de 

crédito junto às Lojas Americanas ou C&A. 2. Ao contrário do processo 

liberal dispositivo, em que a sua condução é determinada pela vontade das 

partes, o modelo cooperativo vigente (art. 6º do CPC) impõe ao magistrado 

que deixe de ser mero expectador do duelo das partes e atue para que se 

obtenha decisão de mérito justa e efetiva, em tempo razoável. Logo, o 

mero requerimento de produção de provas não implica o seu deferimento 

automático, incumbindo ao magistrado, destinatário da prova, indeferi-las 

se forem excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33 da Lei 

9.099/95) e, no caso, se as provas constantes dos autos forem 

suficientes para a elucidação dos fatos e convencimento do julgador. 3. 

Desse modo, a assinatura constante das propostas de adesão (IDs 

5280664 e 5280665) não difere das firmadas pelo recorrente na 

procuração, na declaração de hipossuficiência e na carteira nacional de 

habilitação (ID 528061 - p. 1/3), o que denota a veracidade da assinatura e 

legitimidade da contratação. Preliminar de incompetência dos Juizados 

Especiais rejeitada. 5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e 

NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 

10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95, cuja 

exigibilidade fica suspensa por serem beneficiários de gratuidade de 

justiça. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 

9.099/95. (TJ-DF 07023231520178070019 DF 0702323-15.2017.8.07.0019, 

Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 

15/10/2018, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/10/2018 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.) (Grifei). O promovido ainda pleiteia indeferimento da 

inicial por ausência do comprovante de endereço, mas considerando que 

a reclamada tem filial na comarca onde a ação foi ajuizada, não há que se 

falar em incompetência, nos termos da Lei 9.099/95. Por fim, assevera em 

preliminar a necessidade de extinção do feito diante da ausência de 

pretensão resistida dos danos morais. O que deve ser REJEITADA, vez 

que se tratando de discussão de negativação indevida, evidente a 

resistência ou insatisfaciência da lide. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 
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ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. O autor 

ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS, onde afirma que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, no valor de R$967,19 (novecentos e sessenta e sete 

reais e dezenove centavos), visto que jamais contratou os serviços da 

reclamada. Em sua defesa, a empresa reclamada afirma que o autor 

habilitou linha telefônica móvel de nº (66) 99914-1457, em fevereiro de 

2017, conforme contrato apresentado em anexo. Afirma que a partir de 

maio/2017 o autor deixou de efetuar os pagamentos das faturas gerando 

o débito discutido neste processo. Na impugnação o autor nada menciona 

sobre o contrato apresentado pela empresa recamada, mantendo-se a 

negar a sua assinatura e solicitando a procedência da inicial. Analisando 

as provas constantes no processo, verifica-se que o Reclamado 

comprova o vínculo contratual da autora, diante do contrato e documentos 

pessoais do autor que acompanha o contrato discutido, sendo evidente a 

má-fé do autor. Com efeito, a parte autora ingressa com sua inicial carente 

de informações necessárias a conferir seu direito, não apresentando 

comprovante de pagamento do débito discutido. Sendo assim, diante dos 

documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a cobrança em 

discussão neste processo. Forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil 3. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifica-se que na 

presente demanda, assim como em várias ingressadas neste Juizado, 

tratam-se de ações em que a parte ingressa no Juízo acreditando que a 

empresa não terá os documentos que comprovem seu vínculo contratual, 

e com isso terá jus a receber valor pelo abalo moral decorrente da 

negativação. Felizmente, a reclamada comprovou o vínculo contratual e a 

origem do débito, o que demonstrou a atitude indevida do reclamante. 

Assim, ingressando a parte autora com ação de indenização moral 

sabendo que a divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a 

tentativa de enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Neste 

sentido: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE 

NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – COMPROVAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO E LIBERAÇÃO DO MÚTUO EM FAVOR DA AUTORA – 

VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – TENTATIVA DE 

OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA – MULTA CORRETAMENTE 

APLICADA – RECURSO DESPROVIDO. I- Havendo provas sólidas de que 

autor livre e conscientemente contratou com a instituição financeira, a 

obtenção de empréstimo consignado, tendo ainda recebido o crédito 

respectivo, correta a sentença que declarou a validade da contratação, 

objeto da demanda. II- Constatado que o autor alterou a verdade dos fatos 

e valeu-se do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente 

indevida, correta a imposição de multa por litigância de má-fé. Afinal, 

trata-se de lide manifestamente temerária, na qual pretendia o autor obter 

lucro fácil, movimentando desnecessariamente a máquina judiciária. 

(TJ-MS - AC: 08006928920168120035 MS 0800692-89.2016.8.12.0035, 

Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 

09/07/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2019) (Grifei). 

Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida 

em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), 

comprovando-se a lide temerária. 4. PEDIDO CONTRAPOSTO A reclamada 

pleiteia o recebimento da quantia de R$967,19 (novecentos e sessenta e 

sete reais e dezenove centavos), referente a dívida discutida, que merece 

ser acolhido. 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 

c/c artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

10% sobre o valor da causa em honorários advocatícios em favor da 

parte contrária e 10% referente as custas processuais. Ainda SUGIRO 

PROCEDENCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a parte autora 

ao pagamento da quantia de R$967,19 (novecentos e sessenta e sete 

reais e dezenove centavos) em favor do promovido, a título de danos 

materiais, e por se tratar de responsabilidade contratual, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida desde o 

efetivo prejuízo (vencimento) (Súmula 43 STJ). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001967-10.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARTINS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT15002-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001967-10.2019.8.11.0004 Promovente: RICARDO MARTINS 

PRADO Promovida: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O 

Reclamado arguiu preliminar de incompetência em razão da necessidade 

de perícia grafotécnica no contrato que possui a assinatura do autor. No 

entanto, o reclamado não apresentou nenhum contrato que conferisse 

suas alegações, sendo certo que a parte do contrato que anexou no bojo 

da peça contestatória não possui nenhuma assinatura. Ainda alegou 

necessidade de extinção em razão da não possibilidade de chamamento 

ao feito, o que REJEITO, visto que se adquiriu o crédito para cobrança 

deveria ter se resguardado da legitimidade da dívida, através dos 

documentos que a originou. Assim entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. A autora 

ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO MORAL, alegando que teve seu nome incluído 

indevidamente nos órgãos de proteção no valor de R$7.429,40 (sete mil, 

quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta centavos), visto que jamais 

contratou os serviços do reclamado. Em sua defesa, a empresa 

reclamada alega que o autor contratou um CDC (Crédito Direto ao 

Consumidor) para compra de passagens aéreas. Afirma que atua como 

agente financeiro efetuando as cobranças para o credor. Ainda pleiteia a 
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aplicação da Súmula 385 em razão da negativação preexistente. 

Inicialmente, diante da patente relação de consumo, necessário inverter o 

ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, cabendo a empresa 

reclamada apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

autor, conforme artigo 373, II do CDC. Em que pese as alegações do 

promovido, não apresenta prova suficiente da legitima contratação, visto 

que o “print” não fornece nenhuma garantia da contratação, não havendo 

qualquer assinatura do autor. Assim, diante dos fatos apresentados, resta 

evidente que a negativação é indevida. Ainda, não há que se falar em 

aplicação da Súmula 385 do STJ, tendo em vista que a negativação 

preexistente também está sendo discutida neste Juízo (Proc. nº 

1001965-40.2019.8.11.0004). Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE 

FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. 

Hipótese em que o autor/apelante alega que foi vítima de fraude e que teve 

títulos em seu nome negociados por terceiros com empresa de factoring 

apelada que os protestou por inadimplência e enviou o nome do autor para 

os cadastros do SERASA, ora segundo apelado. 2. Os fornecedores 

respondem pelos danos causados pela prestação dos seus serviços ou 

produtos defeituosos, ainda quando decorrentes de fraude praticada por 

terceiros, já que assumem em sua atividade comercial o risco do negócio. 

3. A negativação do nome do consumidor em cadastro de proteção ao 

crédito, por débito de serviço não contratado e objeto de fraude, 

caracteriza falha do serviço passível de reparação. A prévia existência de 

outras inscrições oriundas da mesma fraude da qual o consumidor fora 

vítima, afasta a aplicação da Súmula 385 STJ. 4. Configurado o ato ilícito, 

nasce o dever de indenizar e a reparação deve ser proporcional à lesão à 

honra, moral e dignidade do autor/recorrido, as circunstâncias do fato e 

situação econômica da ré. 5. Nesse aspecto, a sentença merece ser 

reformada para condenar cada uma das apeladas ao pagamento de 

R$10.000,00 a título de danos morais ao apelantes. 6. Recurso 

CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 7. Sem custas e honorários 

advocatícios sucumbenciais, dado o deferimento dos benefícios da justiça 

gratuita em favor do autor / apelante. Sem parecer ministerial de mérito. 

(TJ-PI – AC: 00003306420128180045 PI, Relator: Des. José Ribamar 

Oliveira, Data de Julgamento: 12/06/2018, 2ª Câmara Especializada Cível). 

(Grifei) Entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado 

pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas 

compense a ele a dor e/ou sofrimento causado, mas especialmente deve 

atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do 

ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, 

prudência, razoabilidade e severidade. A respeito do valor da indenização 

por dano moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de 

que: No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral 

ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$5.000,00 

(cinco mil reais) inclusive por existir outra demanda em tramite com mesmo 

objetivo. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PEDIDO INICIAL, 

para: a) CONDENAR a Reclamada AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) à 

título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante 

RICARDO MARTINS PRADO, e por se tratar de responsabilidade 

extracontratual, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 

STJ). b) Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente 

as cobranças discutidas neste processo. Fica a parte condenada ciente 

de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001626-81.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA DORNAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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Autos nº 1001626-81.2019.8.11.0004 Promovente: TIAGO DA SILVA 

DORNAS Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Em preliminar a 

reclamada alegou impossibilidade de inversão do ônus da prova, que 

merece REJEIÇÃO, pois diante da hipossuficiência do autor, deve aplicar a 

determinação contida no CDC, a não ser que for verificado a existência 

prova negativa. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO 

LIMINAR DE PISO QUE CONSIGNOU A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR, COM INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NA 

RELAÇÃO TRAVADA ENTRE OS LITIGANTES. ALEGAÇÃO DE 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO 

CDC REVELA-SE POSSÍVEL QUANDO PRESENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DE 

UM DOS CONTRATANTES. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO 

PROFERIDA NA INSTÂNCIA A QUO. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-BA - AI: 

00152073420178050000, Relator: Ilona Márcia Reis, Quinta Câmara Cível, 

Data de Publicação: 11/10/2017) O promovido ainda pleiteia indeferimento 

da inicial, sob o argumento de que o extrato de negativação foi emitido por 

pessoa jurídica estranha a lide, de modo que impossível confirmar a 

veracidade da declaração. No entanto, considerando que a reclamada 

insurge-se contra o débito na contestação, não há que se falar em 

negativação indevida. Assim, REJEITO a preliminar arguida. Assim entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise 

de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 
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Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A autora ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma que teve seu 

nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção, no valor de 

R$246,76 (duzentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos), 

visto que jamais contratou os serviços da reclamada. Em sua defesa, a 

empresa reclamada afirma que o autor habilitou linha telefônica de nº (66) 

99698-7401, em 09.02.2015, conforme contrato apresentado em anexo. 

Afirma que após o autor deixar de efetuar o pagamento das faturas gerou 

o débito discutido neste processo. Na impugnação o autor nada menciona 

sobre o contrato apresentado pela empresa recamada. Analisando as 

provas constantes no processo, verifica-se que o Reclamado comprova o 

vínculo contratual da autora, diante do contrato e documentos pessoais do 

autor que acompanha o contrato discutido, sendo evidente a má-fé do 

autor. Com efeito, a parte autora ingressa com sua inicial carente de 

informações necessárias a conferir seu direito, não apresentando 

comprovante de pagamento do débito discutido. Sendo assim, diante dos 

documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a cobrança em 

discussão neste processo. Forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil 3. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifica-se que na 

presente demanda, assim como em várias ingressadas neste Juizado, 

tratam-se de ações em que a parte ingressa no Juízo acreditando que a 

empresa não terá os documentos que comprovem seu vínculo contratual, 

e com isso terá jus a receber valor pelo abalo moral decorrente da 

negativação. Felizmente, a reclamada comprovou o vínculo contratual e a 

origem do débito, o que demonstrou a atitude indevida do reclamante. 

Assim, ingressando a parte autora com ação de indenização moral 

sabendo que a divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a 

tentativa de enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Neste 

sentido: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE 

NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – COMPROVAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO E LIBERAÇÃO DO MÚTUO EM FAVOR DA AUTORA – 

VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – TENTATIVA DE 

OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA – MULTA CORRETAMENTE 

APLICADA – RECURSO DESPROVIDO. I- Havendo provas sólidas de que 

autor livre e conscientemente contratou com a instituição financeira, a 

obtenção de empréstimo consignado, tendo ainda recebido o crédito 

respectivo, correta a sentença que declarou a validade da contratação, 

objeto da demanda. II- Constatado que o autor alterou a verdade dos fatos 

e valeu-se do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente 

indevida, correta a imposição de multa por litigância de má-fé. Afinal, 

trata-se de lide manifestamente temerária, na qual pretendia o autor obter 

lucro fácil, movimentando desnecessariamente a máquina judiciária. 

(TJ-MS - AC: 08006928920168120035 MS 0800692-89.2016.8.12.0035, 

Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 

09/07/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2019) (Grifei). 

Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida 

em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), 

comprovando-se a lide temerária. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 85, §2º do 

CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor da 

causa em honorários advocatícios em favor da parte contrária e 10% 

referente as custas processuais. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000396-04.2019.8.11.0004
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Passivo:
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LEONARDO ANDRE DA MATA OAB - MT9126-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000396-04.2019.8.11.0004 Promovente: KELLY BUENO DIAS 

Promovido: LUZIANA FELES DOS SANTOS GOULARTE Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. O autor ajuizou AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. 

Diante dos fatos e documentos alegados no processo, verifica-se que o 

cheque que se funda a presente ação foi emitido em 29.07.2015, e a 

presente ação intentada em 27.02.2019. Prevê o artigo 61 da Lei nº 

7.357/85 (Lei Cambial): Art . 61 A ação de enriquecimento contra o 

emitente ou outros obrigados, que se locupletaram injustamente com o 

não-pagamento do cheque, prescreve em 2 (dois) anos, contados do dia 

em que se consumar a prescrição prevista no art. 59 e seu parágrafo 

desta Lei. Ainda menciona o artigo 59, da mesma Lei: “Prescrevem em 6 

(seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação 

que o art. 47 desta Lei assegura ao portador.” Assim, o prazo para 

ingressar com ação de locupletamento ilícito, utilizando como alicerce do 

direito o título de cheque, deve ser observado o prazo prescricional de 02 

(dois) anos contados a partir da prescrição executória. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO FUNDADA EM 

CHEQUE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. 

INVOCADA A PRESCRIÇÃO. TESE RECHAÇADA. A prescrição para 

ajuizamento da ação de locupletamento ilícito é de 2 (dois) anos, contados 

do término do prazo destinado ao aforamento da ação executiva. 

ALEGAÇÃO DE QUE O NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE À EMISSÃO DA 

CÁRTULA FOI DESFEITO. IRRELEVÂNCIA. PORTADOR QUE É TERCEIRO 

DE BOA-FÉ. "O cheque repassado a terceiro de boa-fé por meio de 

endosso, tendo em vista o princípio de sua autonomia, não pode ser alvo 

de oposição de exceções pessoais, atinentes ao negócio subjacente, 

tendo em vista o estatuído pelo art. 25 da Lei n. 7.357/1985. Portanto, 

quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor 

ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou 

com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu consciente e 

em detrimento do devedor" (Apelação Cível n. 2009.037479-9, rel. Des. 

João Batista Góes Ulysséa, j. em 10.11.2011). RECURSO OBJETIVANDO A 

INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO 

MONETÁRIA DA DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INSURGÊNCIA 

ACOLHIDA EM PARTE. JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR DESDE A 

DATA DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO DO CHEQUE AO SACADO. 

POSICIONAMENTO DO STJ. "Em qualquer ação utilizada pelo portador para 

cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de 

emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira 
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apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação" 

(REsp 1556834/SP, rel. Min.Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 

22-6-2016). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - 

AC: 00017405120108240049 Pinhalzinho 0001740-51.2010.8.24.0049, 

Relator: Helio David Vieira Figueira dos Santos, Data de Julgamento: 

28/06/2018, 2ª Câmara de Enfrentamento de Acervos) (Grifei) Assim, 

considerando que o vencimento do título que se funda o direito do autor 

ocorreu em 29.01.2018, estando prescrita a presente ação, impõe-se a 

improcedência da ação. 3. DISPOSITIVO. Diante do exposto, acolho a 

preliminar arguida, o que faço para ex officio RECONHECER E DECLARAR 

a ocorrência da prescrição, no caso concreto, e, por conseguinte, 

SUGIRO A EXTINÇÃO DO FEITO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Passivo:
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Autos nº 1001928-13.2019.8.11.0004 Promovente: FRANCISCO JOSE 

BASTOS OLIVEIRA Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O promovido aduz em 

preliminar incompetência em razão da necessidade de perícia 

grafotécnica, em eventual impugnação do contrato, no entanto NÃO 

merece ser acolhida, visto que os documentos anexados são suficientes 

para confirmar a contratação discutida, visto que idênticos aos demais 

documentos constantes no processo. Neste sentido: JUIZADO ESPECIAL. 

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DISPENSABILIDADE. PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. AUTENTICIDADE 

DE ASSINATURA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA DEMOSNSTRAR A 

CONTRATAÇÃO. 1. O recorrente pretende seja reconhecida a 

incompetência absoluta do Juizado Especial para apreciar e julgar o 

processo, tendo em vista a complexidade da causa, sob a alegação de 

mostrar-se imprescindível a realização de perícia grafotécnica, a fim de 

que se comprove a não contratação de cartões de crédito junto às Lojas 

Americanas ou C&A. 2. Ao contrário do processo liberal dispositivo, em 

que a sua condução é determinada pela vontade das partes, o modelo 

cooperativo vigente (art. 6º do CPC) impõe ao magistrado que deixe de ser 

mero expectador do duelo das partes e atue para que se obtenha decisão 

de mérito justa e efetiva, em tempo razoável. Logo, o mero requerimento 

de produção de provas não implica o seu deferimento automático, 

incumbindo ao magistrado, destinatário da prova, indeferi-las se forem 

excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33 da Lei 9.099/95) e, no 

caso, se as provas constantes dos autos forem suficientes para a 

elucidação dos fatos e convencimento do julgador. 3. Desse modo, a 

assinatura constante das propostas de adesão (IDs 5280664 e 5280665) 

não difere das firmadas pelo recorrente na procuração, na declaração de 

hipossuficiência e na carteira nacional de habilitação (ID 528061 - p. 1/3), 

o que denota a veracidade da assinatura e legitimidade da contratação. 

Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada. 5. 

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. 

Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do 

valor da causa, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica 

suspensa por serem beneficiários de gratuidade de justiça. 8. A ementa 

servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 

07023231520178070019 DF 0702323-15.2017.8.07.0019, Relator: 

SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 

15/10/2018, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/10/2018 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.) (Grifei). Alega também inépcia da inicial por ausência 

do comprovante de endereço, mas considerando que a reclamada tem filial 

na comarca onde a ação foi ajuizada, não há que se falar em 

incompetência, nos termos da Lei 9.099/95. Assevera em preliminar a 

necessidade de extinção do feito diante da ausência de pretensão 

resistida dos danos morais. O que deve ser REJEITADA, vez que se 

tratando de discussão de negativação indevida, evidente a resistência ou 

insatisfaciência da lide. O promovido ainda pleiteia inépcia da inicial – por 

ausência de documento original do SPC. No entanto considerando que o 

Reclamado no mérito da sua contestação afirma a origem da dívida e 

comprova o vínculo entre as partes, forçoso reconhecer a veracidade do 

documento apresentado. Assim, REJEITO a preliminar discutida. Dessa 

forma, entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual 

passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. O autor 

ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS, onde afirma que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, no valor de R$152,87 (cento e cinquenta e dois reais 

e oitenta e sete centavos), visto que jamais contratou os serviços da 

reclamada. Em sua defesa, a empresa reclamada afirma que o autor 

habilitou linha telefônica de nº (66) 99988-6862, em 05.12.2018, conforme 

contrato apresentado em anexo. Afirma que após certo período o autor 

deixar de efetuar o pagamento das faturas ocasionando os débitos 

discutidos neste processo. Na impugnação o autor pleiteia a declaração 

de incompetência para realização da perícia grafotécnica. Apesar de ser 

cabível a desistência da ação em qualquer momento do processo, 

inclusive não havendo necessidade da anuência do réu já citado, verifico 

que os documentos apresentados pelo Promovido em sua contestação, 

comprovam a origem da dívida, o vínculo contratual entre as partes e a lide 

temerária apresentada pela autora. Sendo assim, o enunciado 90 do 

FONAJE declara: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Verifico que há indícios 

de má-fé, visto que há verossimilhança nas alegações do promovido, que 

apresenta documentos suficientes comprovando a devida contratação e 

utilização dos serviços. Com efeito, nos termos do artigo 373, I do CPC 

caberia a parte autora apresentar comprovante de pagamento da dívida 

informada pelo promovido. No entanto, deixou de comprovar a prova 

constitutiva de seu direito, ao qual considero que a negativação é devida. 

Forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 
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falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 3. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifica-se que na presente demanda, assim como 

em várias ingressadas neste Juizado, tratam-se de ações em que a parte 

ingressa no Juízo acreditando que a empresa não terá os documentos que 

comprovem seu vínculo contratual, e com isso terá jus a receber valor 

pelo abalo moral decorrente da negativação. Felizmente, a reclamada 

comprovou o vínculo contratual e a origem do débito, o que demonstrou a 

atitude indevida do reclamante. Assim, ingressando a parte autora com 

ação de indenização moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Neste sentido: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – 

A Ç Ã O  D E  C O N H E C I M E N T O  D E  N A T U R E Z A 

CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

E LIBERAÇÃO DO MÚTUO EM FAVOR DA AUTORA – VALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – TENTATIVA DE OBTENÇÃO DE 

VANTAGEM INDEVIDA – MULTA CORRETAMENTE APLICADA – RECURSO 

DESPROVIDO. I- Havendo provas sólidas de que autor livre e 

conscientemente contratou com a instituição financeira, a obtenção de 

empréstimo consignado, tendo ainda recebido o crédito respectivo, correta 

a sentença que declarou a validade da contratação, objeto da demanda. II- 

Constatado que o autor alterou a verdade dos fatos e valeu-se do 

processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, 

correta a imposição de multa por litigância de má-fé. Afinal, trata-se de lide 

manifestamente temerária, na qual pretendia o autor obter lucro fácil, 

movimentando desnecessariamente a máquina judiciária. (TJ-MS - AC: 

08006928920168120035 MS 0800692-89.2016.8.12.0035, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 09/07/2019, 2ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2019) (Grifei). Assim, é 

indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que 

alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 4. PEDIDO CONTRAPOSTO No pedido contraposto a parte 

reclamada pleiteia o pagamento da quantia de R$152,87 (cento e cinquenta 

e dois reais e oitenta e sete centavos), que entendo devido. 5. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da 

parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c 

artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

10% sobre o valor da causa em honorários advocatícios em favor da 

parte contrária e 10% referente as custas processuais. Ainda SUGIRO 

PROCEDENCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a parte autora 

ao pagamento da quantia de R$152,87 (cento e cinquenta e dois reais e 

oitenta e sete centavos) em favor do promovido, a título de danos 

materiais, e por se tratar de responsabilidade contratual, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida desde o 

efetivo prejuízo (vencimento) (Súmula 43 STJ). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001820-18.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA MODERNA LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA FERREIRA DE CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001820-18.2018.8.11.0004 Promovente: OTICA MODERNA 

LTDA - ME Promovido: ADRIANA FERREIRA DE CASTRO Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES - REVELIA Não há que 

se falar em revelia, tendo em vista que a reclamada não foi citada, 

conforme certidão do oficial de justiça (ID 21532595). Entendo que não há 

motivo para dar prosseguimento no feito, intimando a autora para 

apresentar o endereço correto do demandado, em razão que a presente 

ação merece ser julgada improcedente, conforme entendimento que 

segue, fazendo com base no princípio da celeridade. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, onde suscita a reclamante que é credora do valor de R$ 

192,00 (cento e noventa e dois reais), em decorrência da cártula de 

cheque em anexo. Motivo pelo qual requer a condenação da requerida ao 

pagamento de R$ 377,72 (trezentos e setenta e sete reais e setenta e dois 

centavos), que corresponde ao valor do cheque atualizado. Pois bem. Nos 

termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. É cediço que em se 

tratando de cheques que não estão sendo cobrados por meio da ação de 

enriquecimento ilícito (art. 61 da lei 7.357/85), mas sim, por ação de 

cobrança (art. 62 da lei 7.357/85), é imprescindível a demonstração da 

causa debendi, não apenas porque o cheque já perdeu sua natureza 

cambial, mas porque o referido dispositivo legal é claro ao afirmar que tal 

ação deve ser "fundada na relação causal". Destarte, denota-se dos 

autos que a autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, visto 

que, não logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, 

sequer precisando, na inicial, as circunstâncias em que recebeu o título. 

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CHEQUES PRESCRITOS. 

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA 

DEBENDI. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta 

Corte Superior possui entendimento firmado de que o nome atribuído à 

ação é irrelevante para a aferição da sua natureza jurídica, que tem a sua 

definição com base no pedido e na causa de pedir. 2. Não tendo o autor 

apresentado nenhuma fundamentação (causa de pedir) acerca do 

negócio que deu origem ao título prescrito, requisito essencial ao 

ajuizamento da ação pelo rito ordinário, impõe-se a improcedência da ação 

de cobrança. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no 

AREsp: 778247 RJ 2015/0226095-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data 

de Julgamento: 28/06/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 03/08/2016) Assim, inexistindo prova quanto à existência da relação 

jurídica vigente entre as partes no período da cobrança pretendida, não há 

o que se falar em procedência dos pedidos iniciais. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, julgando 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000717-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO CALSOLAIO (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

GILSON ALVES LINO JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000717-73.2018.8.11.0004 Promovente: JORGE HUMBERTO 

NOGUEIRA REIS Promovido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A; SANDRO 

CALSOLAIO e GILSON ALVES LINO JUNIOR Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES - ACORDO Foi realizado acordo 

entre o autor e os reclamados BANCO SANTANDER e SANDRO 

CALSOLAIO, pugnando pela homologação e pela extinção do feito com 

relação a esses promovidos. O que merece ser acolhido. 2.1.1. REVELIA 

Assim, decreto a revelia do promovido GILSON ALVES LINO JUNIOR com 

base no artigo 344 do NCPC e artigo 20 da Lei 9.099/95, pois deixou de 

apresentar contestação e comparecer na audiência de conciliação. No 

entanto, considero que os efeitos da revelia são relativos, cabendo a 

reclamante comprovar suas alegações. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL, onde suscita a reclamante que 

recebeu um cheque emitido pelo reclamado Gilson, e ligou no banco 

solicitando informações ao qual foram positivas. No entanto, após efetuar 

o deposito do título foi devolvido pela alínea 35 (Fraude), o que lhe causou 

grande constrangimento, visto que está sendo considerado como 

estelionatário. Afirma que o Banco deveria ter ligado para o emitente 

confirmando a origem do título, sendo que se tiver comunicado, a 

responsabilidade é do emitente que fez falsa alegação. Pleiteia em dano 

material o valor não recebido pelo cheque e dano moral de R$10.000,00 

(dez mil reais). O reclamado GILSON não manifestou no processo, sendo 

reconhecida sua revelia. Pois bem. Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus 

da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao 

réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. É cediço que em se tratando de cheques que não estão 

sendo cobrados por meio da ação de enriquecimento ilícito (art. 61 da lei 

7.357/85), mas sim, por ação de cobrança (art. 62 da lei 7.357/85), é 

imprescindível a demonstração da causa debendi, não apenas porque o 

cheque já perdeu sua natureza cambial, mas porque o referido dispositivo 

legal é claro ao afirmar que tal ação deve ser "fundada na relação causal". 

Destarte, denota-se dos autos que a autora não se incumbiu do ônus que 

lhe competia, visto que, não logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo 

de seu direito, sequer precisando, na inicial, as circunstâncias em que 

recebeu o título. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CHEQUES PRESCRITOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AUSÊNCIA 

DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui entendimento 

firmado de que o nome atribuído à ação é irrelevante para a aferição da 

sua natureza jurídica, que tem a sua definição com base no pedido e na 

causa de pedir. 2. Não tendo o autor apresentado nenhuma 

fundamentação (causa de pedir) acerca do negócio que deu origem ao 

título prescrito, requisito essencial ao ajuizamento da ação pelo rito 

ordinário, impõe-se a improcedência da ação de cobrança. 3. Agravo 

interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 778247 RJ 

2015/0226095-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 

28/06/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2016) E 

no caso dos autos, não se trata de ação de cobrança e sim de Ação de 

danos materiais, o que totalmente indevido o meio de cobrança atribuído. 

Assim, a improcedência do pedido de danos materiais se impõe. Ainda, 

quanto ao pedido de danos morais, o autor não fez juz a comprovar que o 

emitente do cheque que solicitou a devolução pela alínea 35, de modo que 

se houve alguma falha, esta foi do Banco ao qual já efetuou acordo com o 

autor. Assim, não demonstrado o nexo causal do abalo sofrido do autor 

com qualquer atitude do Reclamado Gilson, deve os pedidos de danos 

morais serem julgados improcedentes. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, julgando EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, com relação ao reclamado GILSON 

ALVES LINO JUNIOR com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado 

entre as partes no ID 24199527, para que surta seus efeitos jurídicos e 

legais, com resolução de mérito, a teor do artigo 487, inciso III, b, do Novo 

Código de Processo Civil e artigo 57, da Lei 9.099/95. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001886-61.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA SAVOGIM DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIMMY COSTA NASCIMENTO OAB - MT18676/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO RIBEIRO PORTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001886-61.2019.8.11.0004 Promovente: NEIVA SAVOGIM DA 

SILVA - ME Promovido: ALESSANDRO RIBEIRO PORTO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado não 

alegou preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. REVELIA 

Decreto a revelia da promovida com base no artigo 344 do NCPC, pois 

apesar de devidamente citada, deixou de apresentar contestação. No 

entanto, considero que a revelia é relativa, tendo em vista que os fatos 

alegados na inicial serão considerados verdadeiros, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz. 2.3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. O autor ajuizou AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO 

ILICITO, afirmando que é credor da quantia de R$850,00 (oitocentos e 

cinquenta reais), representados pela Nota Promissória em anexo. Afirma 

que a quantia atualizada consiste em R$1.779,25 (mil, setecentos e 
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setenta e nove reais e vinte e cinco centavos). O Art. 70 da Lei Uniforme 

de Genebra (Decreto 57.663/1966), prevê a prescrição executória da nota 

promissória em 03 (três) anos a contar do vencimento. Já o Art. 48 do 

Decreto-Lei 2.044/1908, possibilita a ação de locupletamento quanto se 

tratar de nota promissória e letra de câmbio, e diante da ausência de 

previsão do prazo prescrional deve ser adotado a previsão no Art. 206, 

§3º, IV do CC: “Prescreve em três anos - A pretensão de ressarcimento 

de enriquecimento sem causa”. E esse prazo deve ser considerado após 

a prescrição executória. Assim, considerando que o vencimento do título 

ocorreu em 04.05.2015, e a ação foi ingressa em 22.08.2019, não há que 

se falar em prescrição. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. 

INOCORRÊNCIA. 1. A simples apresentação da nota promissória prescrita 

é suficiente para embasar a ação de locupletamento pautada no art. 48, do 

Decreto nº 2.044/1908. 2. O prazo para ajuizamento da ação de 

locupletamento prevista no decreto 2.044/1908 é de 3 anos a contar do dia 

seguinte do término do prazo para execução, não havendo que se falar 

em prescrição no caso em tela. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 

(TJ-GO - Apelação (CPC): 01789213920178090044, Relator: NEY TELES 

DE PAULA, Data de Julgamento: 27/03/2019, 2ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ de 27/03/2019) (Grifei) Ainda, importante ressaltar que na 

ação de locupletamento ilícito não existe obrigatoriedade de demonstrar a 

CAUSA DEBENDI. Destaco: APELAÇÃO CÍVEL. LOCUPLETAMENTO 

ILÍCITO. NOTA PROMISSÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. PORTADOR DO 

TÍTULO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TRÊS ANOS. MARCO INICIAL 

APÓS A PERDA DA FORÇA EXECUTIVA. DISCUSSÃO CAUSA DEBENDI. 

DESNECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESTABELECIMENTO. 1. A 

ação de locupletamento ilícito, diferentemente da ação monitória, possui 

marco inicial para contagem da prescrição a partir do momento em que a 

nota promissória perde a força executiva, sendo desnecessária a 

indicação da causa debendi do título (REsp 1.323.468/DF). 2. Deve ser 

restabelecido o benefício da gratuidade de justiça ao apelante que 

comprova não dispor de condições de arcar com as despesas do 

processo. 3. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu. (TJ-DF 

07019032120188070004 DF 0701903-21.2018.8.07.0004, Relator: SÉRGIO 

ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2019, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 11/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

(Grifei) PROCESSO CIVIL. NOTA PROMISSÓRIA. AÇÃO DE 

LOCUPLETAMENTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. CONTAGEM DO 

PRAZO (CPC, Art. 206, IV) A PARTIR DA PERDA DA PRETENSÃO 

EXECUTIVA DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA 

ANULADA. I. O portador do título de crédito, na hipótese de resultarem 

infrutíferas as cobranças extrajudiciais, poderá exigir judicialmente o valor 

da dívida, mediante a propositura, ao seu critério, de ações cambiais: (i) 

execução de título extrajudicial (CPC, Arts. 784 e ss) OU (ii) ação de 

enriquecimento sem causa ou de locupletamento (quando ocorrer a 

prescrição da ação de execução ou a decadência de direitos cambiários - 

Decreto n. 2.044/1908), ou, ainda, de ações processuais civis ordinárias: 

(i) ação monitória (CPC, Arts. 700 a 702); ou (ii) ação de cobrança, 

fundada na relação causal originária do título. II. Diferentemente da ação 

de cobrança (arestos mencionados na sentença ora revista), em que a 

causa debendi deve ser indicada e provada pelo credor, na ação cambial 

de locupletamento (caso concreto), o título de crédito inadimplido é a prova 

do enriquecimento sem causa, de modo que é o devedor quem deverá 

demonstrar que não houve enriquecimento ilícito, desconstituindo o título, o 

qual continua a ser cambiário, somente não sendo mais executivo, ou seja, 

o título de crédito é a causa debendi da ação de locupletamento.[1] III. O 

exercício do direito de ação, por seu turno, é limitado no tempo. A 

prescrição corresponde à proteção dada por lei ao devedor, por razões 

de ordem econômica, social e jurídica, para que a obrigação não se 

eternize, bem como constitui uma sanção imposta ao credor negligente, 

pois a sua inércia do direito de ação presume o seu desinteresse 

(dormientibus non sucurrit ius)?. [2] IV. O marco inicial da contagem do 

prazo prescricional para o exercício do direito de ajuizamento da 

específica ação de locupletamento (Decreto nº 2.044/1908, Art. 48, c/c 

CC, Art. 206, inciso IV) é o momento em que a nota promissória perde a 

força executiva, esta 3 anos após a data de vencimento estampada na 

cártula. Precedente do STJ: REsp nº 1.323.468/DF, DJe 28.3.2016. V. No 

caso concreto, a nota promissória, com vencimento em 15.02.2013 (ID. 

4577898 p. 4), teve a prescrição da pretensão executiva ultimada em 

15.02.2016, a partir de quando tem-se a prescrição trienal da ação de 

locupletamento, a qual foi ajuizada em 04.06.2018. Prescrição, portanto, 

não consumada. Precedentes do TJDFT: 1ª Turma Recursal, Acórdão nº 

1115602, DJE: 19/09/2018; 2ª Turma Recursal, Acórdão nº 1117333, DJE: 

21/08/2018; e 3ª Turma Recursal, Acórdão nº 1126614, DJE: 02/10/2018. 

VI. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o 

retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem 

custas processuais nem honorários advocatícios (Lei nº 9.099/1995, Arts. 

46 e 55). [1] Chagas, Edilson Enedino das. Direito Empresarial 

Esquematizado. São Paulo. Saraiva, 2017. [2] Rosa Junior, Luiz Emygdio 

Franco da. Títulos de Crédito. Rio de Janeiro. Renovar, 2011. (TJ-DF 

07034188820188070005 DF 0703418-88.2018.8.07.0005, Relator: 

EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Data de Julgamento: 17/07/2019, Terceira 

Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/07/2019 . Pág.: 

Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Desse modo, diante da ausência de 

manifestação do reclamado, a fim fazer prova modificativa do pedido do 

autor, entendo que merece procedência a presente ação. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, 

para: a) CONDENAR o Reclamado ALESSANDRO RIBEIRO PORTO a pagar 

à quantia de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais) ao Reclamante 

NEIVA SAVOGIM DA SILVA - ME, com juros moratórios de 1% desde o 

vencimento (Súmula 54 STJ) e corrigidos monetariamente pelo INPC desde 

o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001668-33.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RIBEIRO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0006293S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001668-33.2019.8.11.0004 Promovente: JOSE CARLOS 

RIBEIRO DE PAULA Promovida: BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado não 

alegou preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. A autora 
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ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO MORAL, alegando que teve seu nome incluído 

indevidamente nos órgãos de proteção pela empresa reclamada. Aduz 

que ao buscar a origem da negativação, teve conhecimento que em um 

processo que tramita no Estado de São Paulo, foi determinado a restrição 

no nome de JOSE CARLOS CALZA, CPF nº 370.875.338-00, e 

indevidamente foi lançado o débito no nome do autor. Em sede de 

contestação, a empresa reclamada impugna genericamente as alegações 

iniciais aduzindo que considerando a existência de vários históricos de 

negativação preexistente não há que se falar em abalo moral. Inicialmente, 

diante da patente relação de consumo, necessário inverter o ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, cabendo a empresa reclamada 

apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

conforme artigo 373, II do CDC. Em que pese as alegações do promovido, 

é claro a sua responsabilidade pela situação apresentada na petição 

inicial. Com efeito, o autor apresenta extrato do processo do Estado de 

São Paulo que comprova a origem da dívida e demonstra que o devedor se 

trata de terceiro. Assim, evidente a falha na prestação do serviço da 

reclamada. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito abalado. Curial 

enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: AÇÃO DECLARATÓRIA 

JULGADA PROCEDENTE – INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES – EVIDENTE A FALHA NA ATUAÇÃO DA 

RÉ, QUE NÃO AGIU COM PRUDÊNCIA E DILIGÊNCIA NECESSÁRIAS – 

ALEGADA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EM DECORRÊNCIA DE 

FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO QUE É DESCABIDA, ISTO PORQUE 

A PRESENTE SITUAÇÃO SE INSERE NOS RISCOS DAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS PELA RÉ – INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO 

AUTOR QUE, POR SI SÓ, GERA DIREITO À INDENIZAÇÃO PELO ABALO 

SOFRIDO – VALOR ARBITRADO QUE É MANTIDO, UMA VEZ QUE ESTÁ 

AQUÉM DO QUE ESTA CÂMARA TEM FIXADO PARA CASOS DESTA 

ESPÉCIE – INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NA INTERPOSIÇÃO DO 

APELO, RAZÃO PELA QUAL NÃO SE JUSTIFICA A APLICAÇÃO DE 

PENALIDADE – SENTENÇA MANTIDA. Apelação improvida. (TJ-SP - AC: 

10114254820178260604 SP 1011425-48.2017.8.26.0604, Relator: Jayme 

Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 30/05/2019, 36ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 31/05/2019). (Grifei) A respeito do valor da 

indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no 

sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do 

dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo 

assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, 

desde que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível 

com a situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio 

Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria de 

responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). 

(grifei e negritei). A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$8.000,00 (oito mil reais). 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, a 

Reclamada BOA VISTA SERVICOS S.A. a pagar a quantia de R$8.000,00 

(oito mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante JOSE CARLOS RIBEIRO DE PAULA, e por se tratar de 

responsabilidade extracontratual, valor com incidência de juros de 1% (um 

por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). b) Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente o débito discutido neste processo em face do autor, 

devendo ser expedido oficio ao SPC/SERASA para retirada da restrição 

no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de multa diária de R$200,00 

(duzentos reais). Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001845-94.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LASARO ABSALAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO DE FREITAS MORAES OAB - GO21287 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIVALDO ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001845-94.2019.8.11.0004 Promovente: LASARO ABSALAO 

DE OLIVEIRA Promovido: RONIVALDO ANTONIO DA SILVA Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O reclamado alegou 

preliminar de incompetência absoluta em razão de que a presente ação se 

trata de monitória, e deve ser extinta. REJEITO a preliminar arguida, tendo 

em vista que optando pela ação de cobrança, cabe ao autor apresentar 

todos os requisitos sob pena de improcedência. 2.2. MÉRITO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, onde suscita a reclamante que é credora do valor de R$ 

1.430,00 (um mil, quatrocentos e trinta reais), em decorrência da cártula 

de cheque em anexo. Motivo pelo qual requer a condenação da requerida 

ao pagamento de R$ 2.560,40 (dois mil, quinhentos e sessenta reais), que 

corresponde ao valor do cheque atualizado. Pois bem. Nos termos do art. 

373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. É cediço que em se tratando de cheques 

que não estão sendo cobrados por meio da ação de enriquecimento ilícito 

(art. 61 da lei 7.357/85), mas sim, por ação de cobrança (art. 62 da lei 

7.357/85), é imprescindível a demonstração da causa debendi, não 

apenas porque o cheque já perdeu sua natureza cambial, mas porque o 

referido dispositivo legal é claro ao afirmar que tal ação deve ser "fundada 

na relação causal". Destarte, denota-se dos autos que a autora não se 

incumbiu do ônus que lhe competia, visto que, não logrou êxito em 

demonstrar o fato constitutivo de seu direito, sequer precisando, na inicial, 

as circunstâncias em que recebeu o título. Nesse sentido é o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CHEQUES PRESCRITOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte 

Superior possui entendimento firmado de que o nome atribuído à ação é 

irrelevante para a aferição da sua natureza jurídica, que tem a sua 
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definição com base no pedido e na causa de pedir. 2. Não tendo o autor 

apresentado nenhuma fundamentação (causa de pedir) acerca do 

negócio que deu origem ao título prescrito, requisito essencial ao 

ajuizamento da ação pelo rito ordinário, impõe-se a improcedência da ação 

de cobrança. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no 

AREsp: 778247 RJ 2015/0226095-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data 

de Julgamento: 28/06/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 03/08/2016) Assim, inexistindo prova quanto à existência da relação 

jurídica vigente entre as partes no período da cobrança pretendida, não há 

o que se falar em procedência dos pedidos iniciais. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, julgando 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-93.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SOUZA LEMOS FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA OAB - MT9079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000791-93.2019.8.11.0004 Promovente: ALINE SOUZA LEMOS 

FREITAS Promovido: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (Destaquei e negritei). Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, e na audiência de 

conciliação, diante da não citação da reclamada, a parte autora deveria 

apresentar correto endereço do reclamado, se mantendo inerte. De modo 

que não realizado nenhuma atividade, incide no abandono e 

consequentemente na extinção. E não havendo nenhuma manifestação, 

entendo que deve ser aplicado seu abandono. Neste sentido: APELAÇÃO. 

EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC. 

APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO AO 

FEITO EXECUTIVO. 1. As hipóteses de extinção da execução não estão 

restritas ao rol do art. 924 do CPC, podendo ser acrescentada, 

subsidiariamente, as regras do processo de conhecimento. 2. Realizada a 

intimação pessoal da exequente e de seu procurador para dar 

prosseguimento ao feito sob pena de extinção, constatada a inércia da 

parte mostra-se escorreita a extinção do processo sem resolução do 

mérito. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - APL: 

00797327120118090049, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de 

Julgamento: 28/03/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

28/03/2019) Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – 

Quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, 

entendo que a situação atual do presente processo permite a extinção 

com fundamento no dispositivo retrocitado, ante a inércia da parte autora 

em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002438-26.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

F. DE S. NASCIMENTO ERVA MATE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO ALMIRO PONTES DE BORBA OAB - RO8256 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORD. DE FISCALIZAÇÃO FIXA DE TRÂNSITO da SEFAZ/MT - 

CFFT/SUCIT (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002438-26.2019.8.11.0004 Promovente: F. DE S. NASCIMENTO 

ERVA MATE Promovido: COORD. DE FISCALIZAÇÃO FIXA DE TRÂNSITO 

da SEFAZ/MT - CFFT/SUCIT Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Antes 

de adentrar no mérito da demanda, necessário se faz analisar a 

legitimidade para ingresso no presente Juizado. Se extrai da Lei 12.153/09, 

em seu Art.2º, §1º, inciso I: Art. 2º É de competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis 

de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1º Não se 

incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as 

ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; Assim, 

verifica-se a completa incompetência deste Juízo para análise da presente 

demanda, neste sentido também colaciono o seguinte julgado: MANDADO 

DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE NO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA. ART. 2º, § 1º, I, DA LEI Nº 12.153/09. INDEFERIMENTO 

DA INICIAL E EXTINÇÃO. (Mandado de Segurança Nº 71008525560, 

Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: 

Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 12/04/2019). (TJ-RS - MS: 

71008525560 RS, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Data de 

Julgamento: 12/04/2019, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/04/2019) Assim, EX 

OFFICIO, merece o processo ser extinto a incompetência deste Juizado. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil e Art. Art.2º, §1º, I da Lei 12.153/09, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002167-17.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MARIA VARGAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RINALDO DA SILVA OAB - MG183017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002167-17.2019.8.11.0004 Promovente: VERA LUCIA MARIA 

VARGAS Promovido: BANCO CSF S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR - PERICIA Antes de adentrar no 

mérito, de proêmio verifico a necessidade de perícia técnica/ contábil para 

análise dos fatos aduzidos pelo autor. Certo que o presente Juizado 

Especial não pode fazer realização de pericias, para análise da proporção 
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de juros aplicados, e considerando que o autor não apresentou o laudo 

pericial que comprova suas alegações, o processo não poderá ser 

analisado por este juízo. Seus pedidos se baseiam na cobrança indevida 

de juros e multas do cartão de crédito, sendo imprescindível a realização 

da perícia contábil. Com efeito, constato que a competência para o 

processamento e julgamento do processo é da Justiça Comum. Posto que 

os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar ações de alta complexidade 

diante da interpretação literal do art. 3º da Lei 9.099/95. In Verbis: O 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas. Entendimento este respaldado em um dos pilares dos 

Juizados Especiais, dando característica fundamental dos atos nesse 

instituto, posto que o Princípio da celeridade significa que o processo 

dever ser rápido, e terminar no menor tempo possível, por envolver 

demandas economicamente simples e de nenhuma complexidade jurídica, 

a fim de permitir ao autor a satisfação quase imediata do seu Direito. 

Verificamos que a celeridade e concentração são características que 

fundamentam o empenho do legislador em evitar dilações de prazos, com 

a finalidade de impedir que obstruído nos seus trâmites normais. Deste 

modo há de se concluir há de se concluir que na seara dos Juizados 

Especiais não são cabíveis incidentes que protelem o julgamento, portanto 

não é admitida qualquer forma de intervenção de terceiros e se quer 

realizações de exames periciais, posto que, caso fosse possível a 

aplicabilidade desses procedimentos complexos, o Sistema do Juizado 

Especial deixaria de ser especial, pois sofreria todas as etapas 

burocráticas e complexas do sistema ordinário. Nesse sentido: CIVIL. 

PROCESSUAL CIVIL. PASEP. COMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 

REVISÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS A PARTIR DE 

DEZEMBRO/1988. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PROVA 

COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Defiro a gratuidade de justiça. 2. Trata-se de 

recurso interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o feito sem 

resolução do mérito sob fundamentação de incompetência em razão da 

participação/interesse da União. 3. Considerando que após a Constituição 

de 1988, as contas individuais dos Servidores públicos participantes do 

PASEP deixaram de receber novos aportes periódicos e que o seu saldo 

está sujeito apenas à atualização monetária e aos rendimentos ordinários, 

a União é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda em que 

servidor federal, ingresso no serviço público antes de 1988, alega a 

defasagem do saldo de sua conta PASEP, cuja gestão, por força de lei, 

sempre foi de responsabilidade exclusiva do Banco do Brasil (art. 5º da 

Lei Complementar n. 08/1970). 4. Assim, resta caracterizada a 

competência da Justiça Estadual/Distrital. 5. Por outro lado, determina o art. 

3º da Lei 9.099/95 que o Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade. Assim, sendo a pretensão do autor a análise em juízo dos 

saldos do PASEP de mais de duas décadas atrás (dezembro de 1988), 

impõe-se a extinção do processo em razão da complexidade da causa, 

tendo em vista a necessidade de prova técnica. 6. Precedentes: 

PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA SOBRE SALDOS 

DO PASEP. PROVA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. RECURSO IMPROVIDO. A incompetência dos juizados 

especiais para conciliação, processo e julgamento de causas cíveis de 

menor complexidade, dá-se quando o julgador se vê diante da 

impossibilidade de decidir a lide, sem a realização de prova pericial, ou 

quando ocorrer a hipótese de que, ainda que venham a ser trazidos aos 

autos documentos e depoimentos, o juiz julgue que não disporá de meios 

de convicção para decidir a lide. Se a julgadora assim entendeu com 

respeito à pertinência ou não da aplicação dos denominados "expurgos 

inflacionários" sobre saldos do programa de formacao do patrimonio do 

servidor público - pasep, correta a extinção do processo, para que a 

matéria possa ser discutida na justiça cível comum, com ampla dilação 

probatória. Recurso improvido"(Classe do Processo: 2007 01 1 104060-6 

ACJ ; Registro do Acórdão Número: 316985; Data de Julgamento: 

03/06/2008; Órgão Julgador: Primeira Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do D.F.; Relator: ESDRAS NEVES; 

Disponibilização no DJ-e: 20/08/2008 Pág.: 317). 4. Sentença mantida por 

seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento 

servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da lei nº 9.099/95. Sem 

condenação em honorários advocatícios por militar a Apelante sob o pálio 

da justiça gratuita. 7. Assim conheço do recurso e nego-lhe provimento, 

mantendo a sentença, embora por fundamentação diversa, como afirmado 

nos itens anteriores. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. A súmula 

de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95. 

10. Deixo de condenar o recorrente em custas adicionais e honorários, em 

razão da ausência de contrarrazões. (TJ-DF 07065481920198070016 DF 

0706548-19.2019.8.07.0016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 02/05/2019, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/05/2019 . Pág.: 

Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Ante aos entendimentos acima 

colacionados, independentemente do valor que lhe fora atribuído a causa, 

refogem da competência do juízo especial cível em decorrência da 

circunstância de complexidade do feito, que não se 

sujeitam/conformam/adequam ao procedimento especial delimitado pelo art. 

3º da Lei Especial nº 9.099/95, posto que no caso concreto haverá a 

necessidade de promoção de perícia contábil para apurar se os valores 

cobrados são ou não legítimos. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 3º c/c 51, II, 

da Lei 9.099/95, acolho a preliminar de incompetência, e Sugiro a 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito, ante a necessidade 

de realização de perícia contábil. Revogo liminar eventualmente concedida. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001172-04.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SO COBRANCA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT11247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENOR JACOMINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001172-04.2019.8.11.0004 Promovente: SO COBRANCA LTDA 

- ME Promovido: AGENOR JACOMINI Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(Destaquei e negritei). O presente processo foi iniciado mediante 

vestibular subscrita por advogado(a) devidamente habilitado(a), apesar de 

não ultrapassar o limite de 20 salários mínimos. Seguindo a concatenação 

de atos previstos na lei 9.099/1995, aprazou-se audiência de conciliação, 

tendo a parte autora comparecido desacompanhada do (a) profissional 

que a representa. Uma análise menos aprofundada levaria à simples 

conclusão de que não há se falar em penalidade diante do que dispõe o 

enunciado 36 do FONAJE.: ENUNCIADO 36 – A assistência obrigatória 

prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, 

não se aplicando para a formulação do pedido e a sessão de conciliação., 

Entretanto o caso vertente contém ingrediente que não autoriza a 

incidência do enunciado em voga. Com efeito, o referido enunciado contém 

sentença que permite concluir que se eventualmente a parte ingressar 

com demanda cujo conteúdo econômico esteja acima de 20 salários 

mínimos, somente será obrigatória sua representação por profissional 

quando da audiência de instrução do feito, ou na hipótese de pretender 

interpor eventual recurso caso ocorra o julgamento antecipado da lide. 

Diversamente ocorrerá caso o pedido inicial tenha sido formulado por 

advogado e concretizada a exigência prevista no artigo 9º (parte final) da 

Lei 9.099/1995, pois nestas hipóteses torna-se obrigatória a assistência 

nos demais atos, não ficando ao alvedrio da parte escolher as 

solenidades processuais em que será representada pelo seu mandatário. 

De fato, uma vez tendo postulado em nome da parte, deve o profissional 

se fazer presente nas sessões processuais previstas na Lei 9.099/1995, 

já que a parte não possui capacidade postulatória e já se encontra 
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devidamente representada. Entendimento mais flexível autorizaria a 

postular no polo ativo do feito dois personagens bem distintos, um 

desprovido de capacidade postulatória e outro devidamente capacitado 

para tanto, realizando entre eles revezamento de atos processuais 

conforme a conveniência de cada um. Realmente, iniciada a demanda por 

advogado devidamente capacitado e seguindo o processo sua marcha em 

decorrência desta específica atuação, compreende este magistrado ser 

vedada à parte autora pessoalmente praticar atos processuais, 

especialmente quando se trata de reclamação que exige a representação 

por meio de advogado por se encontrar acima do teto de 20 salários 

mínimos, ou quando este já for postulante em nome da parte autora. O 

espírito que embebeu o enunciado 36 foi o de mitigar o artigo 9º da Lei 

9.099/1995 até o momento em que o feito reclame instrução, não tendo por 

escopo flexibilizar a referida norma para permitir a atuação simultânea da 

parte e de seu advogado nas causas acima dos indigitados 20 salários 

mínimos. De bom alvitre registrar que tal comportamento tem se tornado 

corriqueiro no âmbito desta comarca, não sendo raras as situações em 

que advogados (vários com escritórios situados em comarcas distantes) 

distribuem numerosas ações em nome das partes, ausentando-se das 

audiências de conciliação, menosprezando este relevante ato que se 

presta a conciliar os litigantes e por fim à rusga promovendo a pacificação 

social, o que fazem por contarem com uma interpretação deturpada do 

enunciado aqui enfocado. Não bastasse isto, uma vez conferido o 

mandato judicial somente é possível a sucessão voluntária do procurador 

mediante observância dos artigos 111 e 112 do CPC, ainda que fosse para 

a parte postular em causa própria, o que certamente não era possível no 

caso vertente. Assim, diante da ausência de condições da ação, no que 

tange ao pressuposto processual subjetivo, que quanto as partes dizem 

respeito a capacidade processual e capacidade postulatória, entende-se 

devida a extinção do processo. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, afasto 

no caso vertente a incidência do enunciado 36 do FONAJE e sustentado 

pela inteligência extraída dos artigos 76, §1º, I do CPC e art. 9º da Lei 

9.099/1995, ambos combinados com os artigos 103, 111 e 112 do CPC, e 

SUGIRO QUE SEJA JULGADO EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Tendo em vista que não houve a efetiva ausência da parte autora à 

audiência de conciliação, mas sim de quem detinha poderes para postular 

em seu nome, deixo de condená-la ao pagamento das custas judiciais, o 

que faço com esteio no § 2º, do artigo 51 da Lei 9.099/1995. Revogo 

liminar eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010488-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARDOSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010488-87.2017.8.11.0004 Promovente: MARIA CARDOSO DOS 

SANTOS Promovido: BANCO DO BRASIL S.A. Vistos. 1 . RELATÓRIO. 

Importante salientar, evitando-se qualquer duvida existente sobre o tema, 

que referencia o FONAJE em seu ENUNCIADO 52, que “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o artigo 40 da 

Lei 9.099/95”, motivo pelo qual passo à decisão. O executado BANCO DO 

BRASIL S.A. apresentou IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

- ID 12357718, alegando que o valor correto da execução consiste em R$ 

7.892.89 e não R$9.647,12 pleiteado pelo autor. Diante da controvérsia, os 

autos posteriormente foram remetidos ao Contador Judicial, onde retornou 

com o cálculo no valor de R$ 9.698,17. O exequente manifestou no ID 

26099530 afirmando que concorda com o valor já depositado, R$9.647,12 

(nove mil, seiscentos e quarenta e sete reais e doze centavos), pugnando 

pela expedição de alvará e extinção do processo. É o breve resumo 

necessário. 2. FUNDAMENTAÇÃO Dispõe o Enunciado 143 do FONAJE: “A 

decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado 

(XXVIII Encontro – Salvador/BA).” Prevê o artigo 52 da Lei 9.099/95, a 

possibilidade de oposição dos embargos na seguinte situação: Art. 52. A 

execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, 

no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes 

alterações: IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da 

execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no processo, 

se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) erro de 

cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. Verifica-se que os embargos se funda em 

alegação de excesso de execução. Quanto a garantia do juízo, menciona 

o ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para 

apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial 

perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES). Com efeito, o 

executado garantiu o juízo, efetuando o deposito judicial no valor de 

R$9.647,12 (nove mil, seiscentos e quarenta e sete reais e doze 

centavos). Por fim, também é tempestivo o presente embargos. 2.3. 

MÉRITO Com efeito, havendo o cálculo do contador judicial que coloca fim 

a discussão do valor da execução, e ainda, considerando que o autor 

desiste do valor remanescente, entendo que a presente impugnação deve 

ser julgada improcedente. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, CONHEÇO dos 

presentes embargos de execução e SUGIRO IMPROCEDÊNCIA, mantendo 

o valor da execução em R$ 9.647,12 (nove mil, seiscentos e quarenta e 

sete reais e doze centavos), onde DETERMINO: a) Expeça-se alvará em 

favor da parte exequente da quantia depositada em juízo. Ainda, SUGIRO 

extinção do processo pelo cumprimento da obrigação. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011166-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

J. MOREIRA BELO - MERCEARIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO SILVA VILELA OAB - MT0017368A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011166-05.2017.8.11.0004 Promovente: J. MOREIRA BELO - 

MERCEARIA - ME Promovido: MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO Vistos. 1 

. RELATÓRIO. Importante salientar, evitando-se qualquer duvida existente 

sobre o tema, que referencia o FONAJE em seu ENUNCIADO 52, que “Os 

embargos à execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o 

artigo 40 da Lei 9.099/95”, motivo pelo qual passo à decisão. O executado 

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO apresentou EMBARGOS DE 

EXECUÇÃO – ID 20519921, alegando nulidade da citação e excesso na 

execução. É o breve resumo necessário. 2. FUNDAMENTAÇÃO Dispõe o 

Enunciado 143 do FONAJE: “A decisão que põe fim aos embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe 

apenas recurso inominado (XXVIII Encontro – Salvador/BA).” 

Considerações importantes feitas, destarte, consoante os princípios que 

norteiam o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, em especial os da 

efetividade e segurança jurídica, é cediço que, embora oponíveis 

embargos à execução em sede de cumprimento de sentença, a parte 

oponente deve observar sempre pelo menos três aspectos essenciais. O 

primeiro se refere à temática que pode ser debatida nos embargos, cuja 

transcrição do art. 52, IX da lei deste rito, é autoexplicativa, razão pela 

qual oportuno transcrevê-la. Vejamos: Art. 52. A execução da sentença 

processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o 

disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações: IX - o 

devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando 

sobre: a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; 
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b) manifesto excesso de execução; c) erro de cálculo; d) causa 

impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à 

sentença. Outro aspecto de apreciação, que no enredo colocado seria o 

segundo, é referente a tempestividade do recurso de embargos, ou seja, 

qual o prazo em que embargos devem ser apresentados. Nesse ponto, a 

conclusão inarredável vem do ENUNCIADO nº142 do FONAJE, quando 

pronuncia que “Na execução por título judicial o prazo para oferecimento 

de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII 

Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, apresentado fora deste prazo, é 

intempestivo, devendo ser rejeitado. E por fim, analisando o terceiro 

aspecto essencial, e isso é um grande diferencial somente presente nesta 

esfera singela, temos o fato de que para que os embargos sejam 

apresentados, deve o juízo estar garantido pela penhora, na forma do Art. 

53 § 1º da lei deste rito. Corrobora este regramento o ENUNCIADO nº 117 

do FONAJE quando diz: “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora 

para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro - Vitória/ES)”. 

Assim, CONCLUI-SE pela exposição alhures, que figura incabível a 

oposição de embargos perante os Juizados Especiais Cíveis sem que o 

Juízo esteja seguro, sem que seja obedecido o prazo de 15 (quinze) dias 

e se apresentar temática fora da estabelecida pelo art, 52, IX, sendo que 

todas essas circunstância conduzem à rejeição liminar dos embargos. No 

caso em tela, verifica-se que não houve a garantia do juízo quando da 

oposição dos Embargos de Execução, de modo que este não merece ser 

conhecido. Ainda, importante ressaltar que a matéria discutida nos 

embargos não se trata de ordem pública, visto que houve a devida 

citação, conforme ID 9731018. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, SUGIRO 

REJEIÇÃO DOS PRESENTES EMBARGOS, com resolução de mérito, com 

fulcro nos entendimentos apresentados alhures. Intime-se a parte 

exequente, para dar prosseguimento a execução, requerendo o que 

entender de direito. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-25.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCENY TEIXEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000080-25.2018.8.11.0004 Promovente: DIRCENY TEIXEIRA DE 

ARAUJO Promovido: MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO Vistos. 1 . 

RELATÓRIO. Importante salientar, evitando-se qualquer duvida existente 

sobre o tema, que referencia o FONAJE em seu ENUNCIADO 52, que “Os 

embargos à execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o 

artigo 40 da Lei 9.099/95”, motivo pelo qual passo à decisão. O executado 

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO apresentou EMBARGOS DE 

EXECUÇÃO – ID 20519921, alegando nulidade da citação e inexigibilidade 

de título, visto que o valor cobrado já teria sido pago. É o breve resumo 

necessário. 2. FUNDAMENTAÇÃO Dispõe o Enunciado 143 do FONAJE: “A 

decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado 

(XXVIII Encontro – Salvador/BA).” Considerações importantes feitas, 

destarte, consoante os princípios que norteiam o procedimento dos 

Juizados Especiais Cíveis, em especial os da efetividade e segurança 

jurídica, é cediço que, embora oponíveis embargos à execução em sede 

de cumprimento de sentença, a parte oponente deve observar sempre 

pelo menos três aspectos essenciais. O primeiro se refere à temática que 

pode ser debatida nos embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei 

deste rito, é autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. 

Vejamos: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio 

Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 

Civil, com as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer 

embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade 

da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de 

execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, superveniente à sentença. Outro aspecto de apreciação, 

que no enredo colocado seria o segundo, é referente a tempestividade do 

recurso de embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Corrobora este 

regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI 

Encontro - Vitória/ES)”. Assim, CONCLUI-SE pela exposição alhures, que 

figura incabível a oposição de embargos perante os Juizados Especiais 

Cíveis sem que o Juízo esteja seguro, sem que seja obedecido o prazo de 

15 (quinze) dias e se apresentar temática fora da estabelecida pelo art, 

52, IX, sendo que todas essas circunstância conduzem à rejeição liminar 

dos embargos. No caso em tela, verifica-se que não houve a garantia do 

juízo quando da oposição dos Embargos de Execução, de modo que este 

não merece ser conhecido. Ainda, importante ressaltar que a matéria 

discutida nos embargos não se trata de ordem pública, visto que o 

processo não correu à revelia, não havendo que se falar em ausência de 

citação, e ainda não cabe através de embargos a rediscussão do 

pagamento que já foi analisado em sentença. 3. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, SUGIRO REJEIÇÃO DOS PRESENTES EMBARGOS, com resolução 

de mérito, com fulcro nos entendimentos apresentados alhures. Intime-se 

a parte exequente, para dar prosseguimento a execução, requerendo o 

que entender de direito. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011988-28.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OZELIA BARBOSA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA GOMES OAB - MT22500/O (ADVOGADO(A))

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO OAB - MT0015093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMOEL RODRIGUES COIMBRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011988-28.2016.8.11.0004 Promovente: OZELIA BARBOSA DE 

OLIVEIRA Promovente: SAMOEL RODRIGUES COIMBRA Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO, onde as 

partes transigiram sobre o objeto da lide, conforme acordo apresentado no 

ID 25733680. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização 

de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória transação tem força 

de sentença com resolução de mérito, segundo estabelece o art. 487, III, b, 

do Novo Código de Processo Civil, devendo o processo ser extinto. Neste 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO. HOMOLOGAÇÃO 

DE ACORDO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. Em se tratando de decisão 

que extinguiu o feito, ante a homologação de transação (485, III, alíena b 

do CPC/15), o recurso cabível é a apelação e não o agravo de 

instrumento. Inteligência do caput do art. 1.009 do CPC/2015. 

Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 159 de 513



Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70081019515 RS, Relator: Glênio José 

Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 29/03/2019, Vigésima Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019) Assim, 

sendo a matéria desta lide relacionada a direito disponível e as partes são 

capazes, não verifico empecilho à homologação do acordo. 3. 

DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado 

entre as partes, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, com 

resolução de mérito, a teor do artigo 487, inciso III, b, do Novo Código de 

Processo Civil e artigo 57, da Lei 9.099/95, e por consequência 

DETERMINO a EXTINÇÃO DO PROCESSO. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001929-95.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA MARIA RODRIGUES AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA TAUIL ADOLFO OAB - MT0016693A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1001929-95.2019.8.11.0004 Promovente: LEILA MARIA 

RODRIGUES AGUIAR Promovido: VIA VAREJO S/A Vistos, etc. 

1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. 2.FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR A reclamada CNOVA 

apresentou preliminar de inépcia da inicial, alegando que a parte autora 

não comprovou as suas alegações. REJEITO a preliminar suscitada, visto 

que a situação trata-se de análise de mérito, inclusive observando a 

possibilidade da inversão do ônus da prova. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. O autor 

ajuizou AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, afirmando que em 

23.06.2019, adquiriu no site da empresa PONTO FRIO a compra de um 

aparelho smartphone Samsung Galaxy A9 preto com 128GB a no valor de 

R$1.999,00 (mil, novecentos e noventa e nove reais). Afirma que o 

produto poderia ser retirado em qualquer loja parceira na mesma cidade, e 

ao tentar retirar o produto nas Casas Bahia após o prazo previsto, foi 

informado que não teriam o produto, possuindo o crédito para adquirir 

outro produto de seu interesse. Assevera que optou pelo cancelamento 

da compra e restituição do valor pago, que não ocorreu até o momento. 

Afirma que também não houve a suspensão dos pagamentos que ocorre 

no cartão de crédito. Em sua defesa, a empresa alega que a parte autora 

não apresentou o extrato bancário para comprovar que não houve a 

restituição do valor pago e não comprovou o abalo sofrido pugnando pela 

improcedência da inicial. Inicialmente, diante da patente relação de 

consumo, necessário inverter o ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

VIII do CDC, cabendo a empresa reclamada apresentar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme artigo 373, II do CDC. 

Em que pese as alegações da reclamada, não comprovou a devida 

entrega do produto, e tampouco a devolução do valor pago, sendo certo 

que não apresentou nenhum documento que comprovasse que efetuou o 

ressarcimento para a autora. Assim, evidente a falha na prestação do 

serviço. 2.2.1. DANOS MATERIAIS No que tange aos danos materiais, 

evidente que a reclamada não procedendo a entrega do produto adquirido, 

devido a restituição do valor do produto, visto que a autora pagou o 

produto através do seu cartão de crédito. Com efeito, não demonstrado a 

má-fé da reclamada, mas somente a falha na prestação do serviço, deve 

a devolução ocorrer de forma simples e não em dobro. Assim, devido a 

restituição da quantia de R$ R$1.999,00 (mil, novecentos e noventa reais e 

). 2.2.2. DOS DANOS MORAIS Para que se imponha a condenação por 

dano moral necessário apenas a demonstração da conduta lesiva e do 

nexo de causalidade. In casu, restou incontroverso que o produto não 

fora entregue. Posto isto, entendo que a responsabilidade da promovida 

esta indubitavelmente configurada. Com efeito, a promovente trouxe aos 

autos satisfatória documentação onde, de forma insofismável, demonstra 

a compra do produto e o pagamento, bem como, entendo presente o dano 

moral em decorrência da conduta irregular da promovida que manteve 

descaso com o consumidor. Assim, o fornecedor responde 

independentemente de culpa por qualquer dano causado ao consumidor, 

pois que, pela teoria do risco, este deve assumir o dano em razão da 

atividade que realiza. Vejamos o ensinamento de Cavalieri (FILHO, Sérgio 

Cavalieri. O direito do consumidor no limiar século XXI. Revista de Direito 

do Consumidor. Revista dos Tribunais, nº 35, jul/set. 2000, p. 105): “Uma 

das teorias que procuram justificar a responsabilidade objetiva é a teoria 

do risco do negócio. Para esta teoria, toda pessoa que exerce alguma 

atividade cria um risco de dano para terceiros. E deve ser obrigado a 

repará-lo, ainda que sua conduta seja isenta de culpa” No que tange a 

responsabilidade da promovida pelos danos causados, a mesma agiu, no 

mínimo, de forma negligente ao promover a oferta de produtos sem ter a 

certeza de que poderia entregá-los, o que configura a ilicitude de sua 

conduta. Assim preceitua o art. 186 do Código Civil, verbis: “Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

Como se sabe, o dano moral pode ser definido como a lesão à bem que 

integra os direitos da personalidade. A proteção a esse bem imaterial vem 

insculpida em nossa Carta Magna, em seus artigos 1º, inciso III, e 5º, 

incisos V e X. Estando demonstrado que a promovida, agindo 

negligentemente, praticou um ato ilícito, expondo o promovente a uma 

situação de preocupação, ansiedade, constrangimento, ofendendo, 

inclusive, a sua dignidade, cumpre-lhe o dever de reparação. Aliás, no 

próprio Estado de Mato Grosso se reconhece a configuração do abalo 

moral nesta situações: APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE 

PRODUTO VIA INTERNET – RESCISÃO DO CONTRATO PELA NÃO 

ENTREGA DO PRODUTO – DESRESPEITO PERANTE O CONSUMIDOR – 

DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – PRESQUESTIONAMENTO DA 

MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – O descumprimento 

contratual praticado na não entrega de produtos adquiridos pela internet, 

configura desrespeito perante o consumidor e é suficiente para ensejar a 

sua responsabilidade da empresa pela má-prestação dos serviços e pelos 

danos sofridos pelos seus clientes, passível assim de indenização por 

danos morais. (TJ-MT – APL: 00152479020158110041 31413/2017, 

Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 

03/05/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2017). 

(Grifei) Ainda encontramos: COMPRA E VENDA – DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL – NÃO ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO – AUSÊNCIA 

DE DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS DEVIDA – PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO – 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – CABIMENTO – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – São evidentes os danos morais 

causados ao autor pela desídia da ré, devendo esta responder também 

pela indenização a título de danos morais. II – A quantificação da 

compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau 

da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano 

suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir 

em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao 

ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. No 

caso dos autos, o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 

8.000,00; quantia equivalente ao dobro do valor dispendido pela compra 
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dos aparelhos de ar-condicionado. III – Considerando-se a nova 

sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil para fins de 

arbitramento de honorários e a sucumbência mínima do autor consistente 

tão somente na redução do valor pleiteado a título de danos morais, 

deverão os ônus ser repartidos entre as partes, com suporte no art. 85, §

§ 2º e 8º, do mesmo Diploma Processual. (TJ-SP - APL: 

10118104120138260020 SP 1011810-41.2013.8.26.0020, Relator: Paulo 

Ayrosa, Data de Julgamento: 25/04/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 25/04/2017) (Grifei) Logo, vislumbra-se hipótese que 

autoriza a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano 

moral, haja vista que este é emergente da óbvia angústia sofrida pela 

reclamante. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, deve-se 

obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a 

capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do 

ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

Indenizatório, punitivo, pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Desta 

feita, compensa-se, com essas verbas, as angústias, as dores, as 

aflições, os constrangimentos e, enfim, as situações vexatórias em geral a 

que o agente tenha exposto o lesado, com sua conduta indevida." Cabe, 

assim, ao prudente arbítrio dos julgadores, bem como à doutrina e à 

jurisprudência, uma vez que não fixado em lei, mesmo porque impossível 

seria, a instituição de critérios e parâmetros que haverão de presidir às 

indenizações por dano moral, a fim de evitar que o ressarcimento, na 

espécie, não se torne expressão de puro arbítrio. No presente caso, 

adotam-se tais parâmetros para averiguar o montante a ser arbitrado para 

a reparação do dano moral, valendo ressaltar que as condições 

econômicas do ofensor; as circunstâncias fáticas do caso e gravidade da 

lesão e sua repercussão na vida da reclamante, considerando inclusive o 

descaso do fornecedor não tendo resolvido a situação da parte autora em 

tempo hábil, autorizam a condenação em patamar equivalente a R$ 

6.000,00 (seis mil reais). 3. DISPOSITIVO: Por todo o exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, para: a) 

CONDENAR o reclamado ao pagamento da quantia de R$1.999,00 (mil, 

novecentos e noventa e nove reais), em favor do autor, a título de dano 

material, e por se tratar de obrigação contratual, valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento) ao mês desde o vencimento (Súmula 54 STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 

STJ). b) CONDENAR a reclamada VIA VAREJO S/A ao pagamento da 

quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), à título de dano moral, à parte 

autora LEILA MARIA RODRIGUES AGUIAR, e por se tratar de obrigação 

contratual, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês 

desde a citação (Art. 405 CC) e correção monetária pelo INPC devida a 

partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001469-11.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

I P MATOS - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDAIANE DA SILVA GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001469-11.2019.8.11.0004 Promovente: I P MATOS - ME 

Promovido: LEIDAIANE DA SILVA GONCALVES Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (Destaquei e negritei). Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, sendo intimado a parte autora para apresentar endereço do 

reclamado, mantendo-se inerte. De modo que não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. E não 

havendo nenhuma manifestação, entendo que deve ser aplicado seu 

abandono. Neste sentido: APELAÇÃO. EXECUÇÃO. ABANDONO DA 

CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS 

TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC. APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO 

PROCESSO DE CONHECIMENTO AO FEITO EXECUTIVO. 1. As hipóteses de 

extinção da execução não estão restritas ao rol do art. 924 do CPC, 

podendo ser acrescentada, subsidiariamente, as regras do processo de 

conhecimento. 2. Realizada a intimação pessoal da exequente e de seu 

procurador para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção, 

constatada a inércia da parte mostra-se escorreita a extinção do 

processo sem resolução do mérito. APELAÇÃO CONHECIDA E 

DESPROVIDA. (TJ-GO - APL: 00797327120118090049, Relator: 

SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 28/03/2019, 4ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: DJ de 28/03/2019) Assim, de acordo com o 

artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, extingue-se o processo 

sem o julgamento do mérito: III – Quando, por não promover os atos e 

diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias. (grifei) Deste modo, entendo que a situação atual do presente 

processo permite a extinção com fundamento no dispositivo retrocitado, 

ante a inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de 

Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002014-18.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA MORENO COSSI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA SIQUEIRA MELO OAB - MT0021098A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LOPES DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002014-18.2018.8.11.0004 Polo Ativo: MARIA ANGELA 

MORENO COSSI - ME Polo Passivo: ANTONIO LOPES DE SOUSA Vistos, 

etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida por MARIA 

ANGELA MORENO COSSI - ME em desfavor de ANTONIO LOPES DE 

SOUSA. Compulsando os autos, verifica-se que apesar de devidamente 

intimada para se manifestar e dar prosseguimento ao feito (ID 24338300), 

houve o decurso do prazo in albis sem que a parte autora se 

manifestasse nos autos. E não havendo nenhuma manifestação, entendo 

que deve ser aplicado seu abandono. Assim, de acordo com o artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o 

julgamento do mérito: III – Quando, por não promover os atos e diligências 

que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

(grifei) Deste modo, entendo que a situação atual do presente processo 
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permite a extinção com fundamento no dispositivo retro citado, ante a 

inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo 

Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000693-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UELITON LOPES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT9353-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000693-45.2018.8.11.0004 Polo Ativo: VIVO S.A. Polo Passivo: 

UELITON LOPES DE OLIVEIRA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Trata-se de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA movido por VIVO S.A. em desfavor de UELITON LOPES DE 

OLIVEIRA. Compulsando os autos, verifica-se que apesar de devidamente 

intimada para se manifestar e dar prosseguimento ao feito (ID 23365006), 

houve o decurso do prazo in albis sem que a parte autora se 

manifestasse nos autos. E não havendo nenhuma manifestação, entendo 

que deve ser aplicado seu abandono. Assim, de acordo com o artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o 

julgamento do mérito: III – Quando, por não promover os atos e diligências 

que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

(grifei) Deste modo, entendo que a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento no dispositivo supramencionado, ante 

a inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo 

Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000040-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA OAB - MT0015724A 

(ADVOGADO(A))

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO DE AQUINO OAB - 604.224.401-91 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000040-77.2017.8.11.0004 Promovente: SONIA MARIA DA 

SILVA Promovido: MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO Vistos. 1 . 

RELATÓRIO. Importante salientar, evitando-se qualquer duvida existente 

sobre o tema, que referencia o FONAJE em seu ENUNCIADO 52, que “Os 

embargos à execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o 

artigo 40 da Lei 9.099/95”, motivo pelo qual passo à decisão. O executado 

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO apresentou EMBARGOS DE 

EXECUÇÃO – ID 20521397, alegando nulidade da citação e excesso na 

execução. É o breve resumo necessário. 2. FUNDAMENTAÇÃO Dispõe o 

Enunciado 143 do FONAJE: “A decisão que põe fim aos embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe 

apenas recurso inominado (XXVIII Encontro – Salvador/BA).” 

Considerações importantes feitas, destarte, consoante os princípios que 

norteiam o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, em especial os da 

efetividade e segurança jurídica, é cediço que, embora oponíveis 

embargos à execução em sede de cumprimento de sentença, a parte 

oponente deve observar sempre pelo menos três aspectos essenciais. O 

primeiro se refere à temática que pode ser debatida nos embargos, cuja 

transcrição do art. 52, IX da lei deste rito, é autoexplicativa, razão pela 

qual oportuno transcrevê-la. Vejamos: Art. 52. A execução da sentença 

processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o 

disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações: IX - o 

devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando 

sobre: a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; 

b) manifesto excesso de execução; c) erro de cálculo; d) causa 

impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à 

sentença. Outro aspecto de apreciação, que no enredo colocado seria o 

segundo, é referente a tempestividade do recurso de embargos, ou seja, 

qual o prazo em que embargos devem ser apresentados. Nesse ponto, a 

conclusão inarredável vem do ENUNCIADO nº142 do FONAJE, quando 

pronuncia que “Na execução por título judicial o prazo para oferecimento 

de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII 

Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, apresentado fora deste prazo, é 

intempestivo, devendo ser rejeitado. E por fim, analisando o terceiro 

aspecto essencial, e isso é um grande diferencial somente presente nesta 

esfera singela, temos o fato de que para que os embargos sejam 

apresentados, deve o juízo estar garantido pela penhora, na forma do Art. 

53 § 1º da lei deste rito. Corrobora este regramento o ENUNCIADO nº 117 

do FONAJE quando diz: “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora 

para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro - Vitória/ES)”. 

Assim, CONCLUI-SE pela exposição alhures, que figura incabível a 

oposição de embargos perante os Juizados Especiais Cíveis sem que o 

Juízo esteja seguro, sem que seja obedecido o prazo de 15 (quinze) dias 

e se apresentar temática fora da estabelecida pelo art, 52, IX, sendo que 

todas essas circunstância conduzem à rejeição liminar dos embargos. No 

caso em tela, verifica-se que não houve a garantia do juízo quando da 

oposição dos Embargos de Execução, de modo que este não merece ser 

conhecido. Ainda, importante ressaltar que a matéria discutida nos 

embargos não se trata de ordem pública, visto que o processo não correu 

à revelia, não havendo que se falar em ausência de citação. 3. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, SUGIRO REJEIÇÃO DOS PRESENTES 

EMBARGOS, com resolução de mérito, com fulcro nos entendimentos 

apresentados alhures. Intime-se a parte exequente, para dar 

prosseguimento a execução, requerendo o que entender de direito. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001242-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA CARDOSO DE JESUS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001242-89.2017.8.11.0004 Polo Ativo: BANCO BRADESCO Polo 

Passivo: SEBASTIANA CARDOSO DE JESUS Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO movida por BANCO BRADESCO em 

desfavor de SEBASTIANA CARDOSO DE JESUS. Compulsando os autos, 

verifica-se que apesar de devidamente intimada para se manifestar e dar 

prosseguimento ao feito (ID 24730961), houve o decurso do prazo in albis 

sem que a parte autora se manifestasse nos autos. E não havendo 

nenhuma manifestação, entendo que deve ser aplicado seu abandono. 

Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, 

extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – Quando, por não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, entendo que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

no dispositivo supramencionado, ante a inércia da parte autora em adotar 

o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) 

ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010985-14.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES HERMES THEREZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA PICA - PAU LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WMARLEY LOPES FRANCO OAB - MT0003353A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010985-14.2011.8.11.0004 Polo Ativo: ALCIDES HERMES 

THEREZA Polo Passivo: CERAMICA PICA - PAU LTDA - ME Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por 

ALCIDES HERMES THEREZA em desfavor de CERAMICA PICA - PAU LTDA 

- ME. Compulsando os autos, verifica-se que apesar de devidamente 

intimada para se manifestar e dar prosseguimento ao feito (ID 16619012), 

houve o decurso do prazo in albis sem que a parte autora se 

manifestasse nos autos. E não havendo nenhuma manifestação, entendo 

que deve ser aplicado seu abandono. Assim, de acordo com o artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o 

julgamento do mérito: III – Quando, por não promover os atos e diligências 

que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

(grifei) Deste modo, entendo que a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento no dispositivo supramencionado, ante 

a inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo 

Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001935-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MAGNO ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001935-73.2017.8.11.0004 Polo Ativo: BANCO BRADESCO Polo 

Passivo: CARLOS MAGNO ALVES DE OLIVEIRA Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO movida por BANCO 

BRADESCO em desfavor de CARLOS MAGNO ALVES DE OLIVEIRA. 

Compulsando os autos, verifica-se que apesar de devidamente intimada 

para se manifestar e dar prosseguimento ao feito (ID 24111956), houve o 

decurso do prazo in albis sem que a parte autora se manifestasse nos 

autos. E não havendo nenhuma manifestação, entendo que deve ser 

aplicado seu abandono. Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do 

mérito: III – Quando, por não promover os atos e diligências que lhe 

competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) 

Deste modo, entendo que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento no dispositivo supramencionado, ante a inércia 

da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas 

e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012084-14.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELINE SILVA SIA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARQUIMEDES GOMES DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012084-14.2014.8.11.0004 Polo Ativo: MICHELINE SILVA SIA 

Polo Passivo: ARQUIMEDES GOMES DE MORAES Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO movida por MICHELINE 

SILVA SIA em desfavor de ARQUIMEDES GOMES DE MORAES. 

Compulsando os autos, verifica-se que apesar de devidamente intimada 
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para se manifestar e dar prosseguimento ao feito (ID 11870054), houve o 

decurso do prazo in albis sem que a parte autora se manifestasse nos 

autos. E não havendo nenhuma manifestação, entendo que deve ser 

aplicado seu abandono. Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do 

mérito: III – Quando, por não promover os atos e diligências que lhe 

competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) 

Deste modo, entendo que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento no dispositivo supramencionado, ante a inércia 

da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas 

e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010102-91.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUI EDSON QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0014005A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEGORE CAMINHOES PECAS E SERVICOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010102-91.2016.8.11.0004 Polo Ativo: RUI EDSON QUEIROZ 

Polo Passivo: LEGORE CAMINHOES PECAS E SERVICOS EIRELI - ME 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por 

RUI EDSON QUEIROZ em desfavor de LEGORE CAMINHOES PECAS E 

SERVICOS EIRELI - ME. Compulsando os autos, verifica-se que apesar de 

devidamente intimada para se manifestar e dar prosseguimento ao feito (ID 

22729346), houve o decurso do prazo in albis sem que a parte autora se 

manifestasse nos autos. E não havendo nenhuma manifestação, entendo 

que deve ser aplicado seu abandono. Assim, de acordo com o artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o 

julgamento do mérito: III – Quando, por não promover os atos e diligências 

que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

(grifei) Deste modo, entendo que a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento no dispositivo supramencionado, ante 

a inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo 

Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-04.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON PEREIRA DE SOUSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

STENIO HENRIQUE SOUSA GUIMARAES OAB - MT24775/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.C. NUNES REFRIGERAÇÃO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000202-04.2019.8.11.0004 Polo Ativo: AIRTON PEREIRA DE 

SOUSA Polo Passivo: M.C. NUNES REFRIGERAÇÃO - ME Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). A coisa julgada, como elemento 

assecuratório da segurança jurídica, configura-se quando se reproduzem 

ações idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, estando 

uma delas já decidida por sentença de mérito que não caiba mais recurso, 

como preconiza o artigo 337, §§ 1º à 4º, do CPC: § 1o Verifica-se a 

litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência 

quando se repete ação que está em curso. § 4º Há coisa julgada quando 

se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Da 

análise do processo, nota-se que há identidade de partes, causa de pedir 

e pedido destes autos com os autos de nº 1000199-49.2019.8.11.0004, 

assim, verifica-se que a parte autora ingressou com duas ações idênticas, 

devendo esta ser extinta, em razão da coisa julgada. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, V do Código de Processo Civil 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas 

e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto 

a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-67.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KENNER FERREIRA CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEROCY FREITAS JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000353-67.2019.8.11.0004 Polo Ativo: KENNER FERREIRA 

CARNEIRO Polo Passivo: DEROCY FREITAS JUNIOR Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida por KENNER 

FERREIRA CARNEIRO em desfavor de DEROCY FREITAS JUNIOR. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora foi intimada para 

apresentar novo endereço da parte reclamada, no entanto, houve o 

decurso do prazo in albis sem que se manifestasse nos autos. E não 

havendo nenhuma manifestação, entendo que deve ser aplicado seu 

abandono. Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – 

Quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, 

entendo que a situação atual do presente processo permite a extinção 

com fundamento no dispositivo retrocitado, ante a inércia da parte autora 

em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 
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do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) 

ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-98.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

I P MATOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR DIAS LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000435-98.2019.8.11.0004 Polo Ativo: I P MATOS - ME Polo 

Passivo: WILMAR DIAS LEITE Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

movida por I P MATOS - ME em desfavor de WILMAR DIAS LEITE. 

Compulsando os autos, verifica-se que apesar de devidamente intimada 

para se manifestar e dar prosseguimento ao feito (ID 22941260), houve o 

decurso do prazo in albis sem que a parte autora se manifestasse nos 

autos. E não havendo nenhuma manifestação, entendo que deve ser 

aplicado seu abandono. Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do 

mérito: III – Quando, por não promover os atos e diligências que lhe 

competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) 

Deste modo, entendo que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento no dispositivo supramencionado, ante a inércia 

da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas 

e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000622-09.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

I P MATOS - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN DE SOUZA CAVALCANTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000622-09.2019.8.11.0004 Polo Ativo: I P MATOS - ME Polo 

Passivo: WILLIAN DE SOUZA CAVALCANTE Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida por I P MATOS - ME em 

desfavor de WILLIAN DE SOUZA CAVALCANTE. Compulsando os autos, 

verifica-se que houve suspensão do processo para tentativa de 

localização do endereço da parte reclamada, no entanto, houve o decurso 

do prazo in albis e, após, a parte autora não se manifestou nos autos. E 

não havendo nenhuma manifestação, entendo que deve ser aplicado seu 

abandono. Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – 

Quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, 

entendo que a situação atual do presente processo permite a extinção 

com fundamento no dispositivo supramencionado, ante a inércia da parte 

autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000845-59.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

F F DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERENALDO DA SILVA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000845-59.2019.8.11.0004 Polo Ativo: F F DOS SANTOS 

FEITOSA & CIA LTDA - ME Polo Passivo: ERENALDO DA SILVA ALVES 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO movida por F F DOS 

SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - ME em desfavor de ERENALDO DA 

SILVA ALVES. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora foi 

intimada para apresentar o título executivo na secretaria deste juizado, no 

entanto, houve o decurso do prazo in albis sem que a parte autora se 

manifestasse nos autos. E não havendo nenhuma manifestação, entendo 

que deve ser aplicado seu abandono. Assim, de acordo com o artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o 

julgamento do mérito: III – Quando, por não promover os atos e diligências 

que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

(grifei) Deste modo, entendo que a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento no dispositivo retro citado, ante a 

inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo 

Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-62.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ORLAN ROBSON GOMES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ESCOBAR OAB - MT19364/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REI VEÍCULOS (REQUERIDO)

DAILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1000515-62.2019.8.11.0004 Polo Ativo: ORLAN ROBSON 

GOMES DE CARVALHO Polo Passivo: REI VEÍCULOS e DAILTON 

RODRIGUES DE OLIVEIRA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, e verifico 

que as partes transigiram sobre o objeto desta lide, conforme acordo 

apresentado cujas cláusulas estão devidamente regulares. Certo é que se 

mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com 

efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é título 

executivo judicial, possuindo, ela eficácia da sentença com mérito. Assim, 

considerando o processo instruído para eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do processo de 

conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a 

direito disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo apresentado. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com fulcro no 

artigo 487, III do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito. Após o trânsito, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Ene Carolina F. Souza Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001464-86.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

I P MATOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZELIA RODRIGUES DA SILVA 42061059104 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001464-86.2019.8.11.0004 Polo Ativo: I P MATOS - ME Polo 

Passivo: ZELIA RODRIGUES DA SILVA 42061059104 Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO movida por I P MATOS 

- ME em desfavor de ZELIA RODRIGUES DA SILVA 42061059104. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora foi intimada para 

apresentar o título executivo na secretaria deste juizado, no entanto, 

houve o decurso do prazo in albis sem que a parte autora se 

manifestasse nos autos. E não havendo nenhuma manifestação, entendo 

que deve ser aplicado seu abandono. Assim, de acordo com o artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o 

julgamento do mérito: III – Quando, por não promover os atos e diligências 

que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

(grifei) Deste modo, entendo que a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento no dispositivo retrocitado, ante a 

inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo 

Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001814-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAIZA OLIVEIRA MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASTRO ALVES KUNZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001814-45.2017.8.11.0004 Polo Ativo: LAIZA OLIVEIRA 

MOREIRA Polo Passivo: CASTRO ALVES KUNZ Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS movida por LAIZA OLIVEIRA MOREIRA em desfavor de 

CASTRO ALVES KUNZ. Compulsando os autos, verifica-se que houve 

suspensão do processo para tentativa de localização do endereço da 

parte reclamada, no entanto, houve o decurso do prazo in albis e, após, a 

parte autora não se manifestou nos autos. E não havendo nenhuma 

manifestação, entendo que deve ser aplicado seu abandono. Assim, de 

acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, extingue-se 

o processo sem o julgamento do mérito: III – Quando, por não promover os 

atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 

30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, entendo que a situação atual do 

presente processo permite a extinção com fundamento no dispositivo 

supramencionado, ante a inércia da parte autora em adotar o ato que lhe 

competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, III 

do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) 

ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000972-94.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ORLAI MOREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUEL VALADAO ANDRADE OAB - MT17296/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000972-94.2019.8.11.0004 Polo Ativo: ORLAI MOREIRA DA 

SILVA Polo Passivo: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 
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para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a 

parte autora que ficou impedida de utilizar a sua conta bancária em razão 

de erros cometidos pela empresa pública reclamada. Pugnando assim a 

indenização pelos danos morais sofridos. O art. 109, inciso I, da 

Constituição Federal estabelece que compete à Justiça Federal processar 

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

pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, 

assistentes ou opoentes, exceto as de falência, as de acidente de 

trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho". Nesse 

contexto, verifica-se que muito embora a matéria discutida verse sobre 

direito do consumidor, trata-se de relação entre o autor a Caixa Econômica 

Federal, a qual figura no polo passivo da presente demanda. Com efeito, 

resta caracterizada a competência da Justiça Federal, tendo em vista a 

presença de empresa pública federal na presente relação processual na 

condição ré. Nesse sentido, a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. INCRA. CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA. ART. 109, INCISO I, DA CF/88. RATIONE PERSONAE. 

RECONHECIMENTO PELO JUÍZO FEDERAL DA AUSÊNCIA DE INTERESSE 

DA UNIÃO OU DE ENTIDADE AUTÁRQUICA OU EMPRESA PÚBLICA 

FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. I - Trata-se de ação 

civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso em 

face do agravado para a recuperação de dano ambiental e indenização 

por danos supostamente causados. II - O art. 109, inciso I, da Constituição 

Federal estabelece que compete à Justiça Federal processar e julgar "as 

causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal 

forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes, 

exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça 

Eleitoral e à Justiça do Trabalho". III - Em regra, a competência é definida 

considerando a natureza das pessoas envolvidas no processo (ratione 

personae), de modo que é irrelevante a matéria discutida. Ademais, para 

que esteja caracterizada a competência da Justiça Federal, é necessária 

a efetiva presença de alguma dessas pessoas na relação processual na 

condição de autor, réu, assistente ou opoente (...) (STJ - AgInt no CC: 

146271 PI 2016/0106524-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data 

de Julgamento: 13/02/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 

DJe 22/02/2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a incompetência absoluta dos 

juizados especiais cíveis, conforme dispõe o artigo 109, I da Constituição 

Federal. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO sem análise de mérito, nos termos do artigo 109, inciso I, da 

CF/88, ante a incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001945-49.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIOMAR BARBOSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001945-49.2019.8.11.0004 Polo ativo: CELIOMAR BARBOSA 

RODRIGUES Polo passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINAR Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL, e verifico que 

este processo possui grande similitude com os autos n. 

1001944-64.2019.8.11.0004, vez que trata do mesmo autor, pedido e 

causa de pedir. Pois bem, analisando ambas ações se verifica que se 

trata do mesmo pedido, onde em síntese a parte autora pleiteia 

recebimento de danos morais, em razão da suspensão da energia na 

região onde reside (Paredão Grande) por três dias ininterruptos (01 a 

03.05.2019). Verifica-se também que a parte autora anexa em cada ação 

dois números de unidade consumidora diversa, no entanto, é certo que a 

parte autora só pode residir em uma residência e com isso sofreu o abalo 

de somente um local, visto que incorre em litigância de má-fé ingressar 

com várias ações, uma para cada casa em que é proprietário(a). Com 

isso, entende-se devido extinguir a presente ação, vez que a quantidade 

de residências em nome da autora não aumenta o seu abalo moral, 

possibilitando ingresso para cada unidade de consumo. Com efeito, ressai 

dos autos a identidade dos elementos da ação, quais sejam, partes, 

pedido e causa de pedir. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 337, §§ 

2º e 3º do Novo Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência ou a 

coisa julgada, quando uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido e quando se repete 

ação que está em curso. Aliás, estabelece o art. 485, V, do NCPC, que 

ocorre a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o juiz 

acolher a alegação da perempção, litispendência ou da coisa julgada. 

Ademais, dispõe ainda o § 3º do mencionado dispositivo legal (art. 485, 

CPC), que o juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria 

constante dos nºs IV, V e VI. Assim, uma vez demonstrado de forma 

evidente a ocorrência da litispendência, pois se verifica a identidade de 

partes, causa de pedir e pedido, outro caminho não há a não ser 

DETERMINAR A LITISPENDÊNCIA DE OFICIO, visto que existe uma ação 

anterior com as mesmas partes e mesma causa de pedir deste processo. 

3. DISPOSITIVO Isto Posto, reconheço a figura jurídica da litispendência e, 

por consequência, SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, V, § 3º, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Ene Carolina F. Souza Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012245-87.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LAZARO BORGES DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012245-87.2015.8.11.0004 Polo Ativo: JOAO CARLOS 

FIGUEIREDO Polo Passivo: JOAO LAZARO BORGES DE FREITAS Vistos, 

etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO movida por JOAO 

CARLOS FIGUEIREDO em desfavor de JOAO LAZARO BORGES DE 

FREITAS. Compulsando os autos, verifica-se que houve suspensão do 

processo para tentativa de localização de bens passíveis de penhora da 

parte reclamada, no entanto, houve o decurso do prazo in albis e, após, a 

parte autora não se manifestou nos autos. E não havendo nenhuma 

manifestação, entendo que deve ser aplicado seu abandono. Assim, de 

acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, extingue-se 

o processo sem o julgamento do mérito: III – Quando, por não promover os 

atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 

30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, entendo que a situação atual do 

presente processo permite a extinção com fundamento no dispositivo 

supramencionado, ante a inércia da parte autora em adotar o ato que lhe 

competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, III 
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do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) 

ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002105-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HERISWAN MORENO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR TRAN SOLUCOES EM TRANSITO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002105-11.2018.8.11.0004 Requerente: HERISWAN MORENO 

MARTINS Requerido: BR TRAN SOLUCOES EM TRANSITO LTDA - ME 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Consoante 

os artigos 17 e 18 do CPC: Art.17. Para postular em juízo é necessário ter 

interesse e legitimidade. Art.18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em 

nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Trata-se 

de AÇÃO DE REAPRAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, onde, em 

síntese, suscita a parte autora que em 13 de julho de 2018 pegou 

emprestado de seu pai Eurides Alves Martins, o veículo Fiat/Strada 

Adventure Cd, a fim de se deslocar da cidade de Primavera do Leste/MT 

até a cidade de Barra do Garças/MT para visitar sua família. Afirma que no 

dia 14/07/2018 o veículo foi apreendido e levado até o pátio da reclamada 

por, em tese, estar estacionado em local não permitido. Afirma que no 

momento da apreensão não lhe foi entregue qualquer documento ou 

comprovante, assim, deslocou-se até o pátio da reclamada quando lhe foi 

entregue um boleto no valor de R$ 315,50 (trezentos e quinze reais e 

cinquenta centavos) referente a 04 diárias e o reboque para 

deslocamento do veículo. Afirma que após o devido pagamento, quando 

avistou o veículo havia uma poça de óleo. Assevera que foi obrigado a 

procurar uma oficina, onde constatou-se que a caixa de direção havia 

sido danificada. Ressalta que não obteve qualquer assistência da 

reclamada pelos danos ao veículo, motivo pelo qual requer a indenização 

pelos danos morais e materiais sofridos. Pois bem, conforme se verifica 

dos autos, o documento do veículo está em nome de Eurides Alves 

Martins, corroborado a isso, o próprio autor em sua exordial afirma não 

ser o proprietário do mesmo. Dessa forma, evidente que o autor não é 

parte legítima para figurar no polo ativo da presente demanda, vez que 

terceiro não pode pleitear em nome próprio direito alheio. Portanto, 

configura-se a carência de ação da parte autora em razão da ilegitimidade 

ativa para propor ação de indenização com fundamento em dano causado 

em veículo o qual não é o proprietário. A extinção do processo, sem 

resolução do mérito, é a medida que se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, RECONHEÇO de ofício a ilegitimidade da parte autora, e SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO, sem analise de mérito, nos termos do 

artigo 485, VI do CPC. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010683-09.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALAYTCHUVER GOMES E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PC. LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010683-09.2016.8.11.0004 Polo Ativo: ALAYTCHUVER GOMES 

E SILVA Polo Passivo: PC. LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO movida por 

ALAYTCHUVER GOMES E SILVA em desfavor de PC. LOG 

TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora foi intimada para apresentar novo endereço 

da parte reclamada, no entanto, houve o decurso do prazo in albis sem 

que se manifestasse nos autos. E não havendo nenhuma manifestação, 

entendo que deve ser aplicado seu abandono. Assim, de acordo com o 

artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, extingue-se o processo 

sem o julgamento do mérito: III – Quando, por não promover os atos e 

diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias. (grifei) Deste modo, entendo que a situação atual do presente 

processo permite a extinção com fundamento no dispositivo retrocitado, 

ante a inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de 

Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei nº. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001948-04.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIOMAR BARBOSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001948-04.2019.8.11.0004 Polo ativo: CELIOMAR BARBOSA 

RODRIGUES Polo passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINAR Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL, e verifico que 

este processo possui grande similitude com os autos n. 

1001944-64.2019.8.11.0004, vez que trata do mesmo autor, pedido e 

causa de pedir. Pois bem, analisando ambas ações se verifica que se 

trata do mesmo pedido, onde em síntese a parte autora pleiteia 

recebimento de danos morais, em razão da suspensão da energia na 

região onde reside (Paredão Grande) por três dias ininterruptos (01 a 

03.05.2019). Verifica-se também que a parte autora anexa em cada ação 

dois números de unidade consumidora diversa, no entanto, é certo que a 

parte autora só pode residir em uma residência e com isso sofreu o abalo 

de somente um local, visto que incorre em litigância de má-fé ingressar 

com várias ações, uma para cada casa em que é proprietário(a). Com 

isso, entende-se devido extinguir a presente ação, vez que a quantidade 

de residências em nome da autora não aumenta o seu abalo moral, 

possibilitando ingresso para cada unidade de consumo. Com efeito, ressai 

dos autos a identidade dos elementos da ação, quais sejam, partes, 

pedido e causa de pedir. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 337, §§ 

2º e 3º do Novo Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência ou a 

coisa julgada, quando uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido e quando se repete 

ação que está em curso. Aliás, estabelece o art. 485, V, do NCPC, que 

ocorre a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o juiz 

acolher a alegação da perempção, litispendência ou da coisa julgada. 
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Ademais, dispõe ainda o § 3º do mencionado dispositivo legal (art. 485, 

CPC), que o juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria 

constante dos nºs IV, V e VI. Assim, uma vez demonstrado de forma 

evidente a ocorrência da litispendência, pois se verifica a identidade de 

partes, causa de pedir e pedido, outro caminho não há a não ser 

DETERMINAR A LITISPENDÊNCIA DE OFICIO, visto que existe uma ação 

anterior com as mesmas partes e mesma causa de pedir deste processo. 

3. DISPOSITIVO Isto Posto, reconheço a figura jurídica da litispendência e, 

por consequência, SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, V, § 3º, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Ene Carolina F. Souza Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001516-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NILZA RODRIGUES DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001516-53.2017.8.11.0004 Promovente: MARIA NILZA 

RODRIGUES DE SOUSA Promovido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. 1 . 

RELATÓRIO. Importante salientar, evitando-se qualquer duvida existente 

sobre o tema, que referencia o FONAJE em seu ENUNCIADO 52, que “Os 

embargos à execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o 

artigo 40 da Lei 9.099/95”, motivo pelo qual passo à decisão. O executado 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I apresentou petição que recebo como 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – ID 22061755, alegando 

excesso na execução, devendo o valor dos juros ser atualizado desde a 

decisão em sede recursal e não da sentença do juízo a quo. É o breve 

resumo necessário. 2. FUNDAMENTAÇÃO Dispõe o Enunciado 143 do 

FONAJE: “A decisão que põe fim aos embargos à execução de título 

judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso 

inominado (XXVIII Encontro – Salvador/BA).” Prevê o artigo 52 da Lei 

9.099/95, a possibilidade de oposição dos embargos na seguinte situação: 

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com 

as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos 

autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) 

erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. Verifica-se que os embargos se funda em 

alegação de excesso de execução. Quanto a garantia do juízo, menciona 

o ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para 

apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial 

perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES). Com efeito, 

ocorreu bloqueio judicial no valor de ID 21722101, no valor de R$6.830,00 

(seis mil, oitocentos e trinta reais). Por fim, também é tempestivo a 

presente impugnação. 2.3. MÉRITO Analisando detidamente os autos, 

verifica-se a decisão (ID 19551838) determinou que o juros deveriam ser 

atualizados desde esse ato, assim, reconheço o excesso na execução. 

Com efeito, não sendo apresentado outro cálculo pelo período informado 

pelo executado, forçoso reconhecer devido seu cálculo, e fixar a 

execução em R$ 6.387,21 (seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte 

e um centavos). Assim, merece parcial procedência. 3. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, CONHEÇO dos presentes embargos de execução e SUGIRO 

PROCEDÊNCIA, para reconhecer o excesso na execução, fixando no 

valor de R$ R$ 6.387,21 (seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte e 

um centavos), e ainda DETERMINO: a) Expeça-se alvará em favor da parte 

exequente dessa quantia, conforme conta bancaria indicado no ID 

25034764, e libere o valor remanescente em favor do executado. b) Não 

havendo mais requerimentos, DETERMINO a extinção do processo pelo 

cumprimento da obrigação. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011712-94.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVARLEI BOAVENTURA DE LIMA (INTERESSADO)

ADEVARLEI BOAVENTURA DE LIMA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Grazziely Barros do Prado OAB - GO0032500A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALITTA CAROLINE COELHO LOPES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAYANE DA CRUZ MACHADO OAB - MT0019902A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011712-94.2016.8.11.0004 Promovente: ADEVARLEI 

BOAVENTURA DE LIMA – ME e ADEVARLEI BOAVENTURA DE LIMA 

Promovido: TALITTA CAROLINE COELHO LOPES Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado não 

alegou preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, sendo realizada audiência de 

instrução, onde as partes aduziram não ter prova a produzir. O autor 

ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL, afirmando que 

emitiu um cheque para a reclamada no valor de R$1.000,00 (um mil reais), 

com vencimento para o dia 15.03.2014, efetuando o pagamento na data de 

07.03.2014 em dinheiro conforme recibo anexo. Afirma que indevidamente 

a reclamada, além de protestar o cheque, levou a processo de execução 

nº 0011060-75.2014.8.11.0008, sendo que a reclamada já havia 

mandando uma mensagem para o autor informando que tirou o cheque do 

protesto. Aduz que a atitude da ré causou-lhe grandes transtornos. Em 

sua defesa, a reclamada afirma que recebeu dois cheques, sendo um nº 

49 e outro nº 50. No entanto, a autora recebeu o valor em dinheiro 

referente ao cheque nº 49, mas por má-fé o autor fez o recibo como se 

fosse referente ao cheque nº 50, e a reclamada acabou assinando. 

Afirma que o autor que age de má-fé, pois ciente que efetuou o 

pagamento de somente um cheque, faz falsa afirmação de pagamento de 

outro. Em audiência de instrução, as partes não produziram nenhuma 

prova. Analisando a ação 8011060-48.2014.8.11.0004, que a reclamada 

executou o autor desta, verifica-se que foi reconhecida a cobrança 

devida, tendo em vista que a reclamada estava em posse do cheque, de 

modo que nos termos do artigo 324 do Código Civil, não restou 

comprovado o pagamento. Com efeito, o autor teve bloqueado via 

bacenjud o valor discutido, e não se manifestou mais no processo, sendo 

o processo arquivado pelo cumprimento da obrigação. Dessa forma, 

restou comprovado que não houve ilicitude na cobrança realizada pela 

reclamada, de modo que quem age de má-fé é o autor, ao ingressar com a 
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presente ação, ciente de que a cobrança foi legitima. Nesse sentido, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, não há que se falar em indenização 

por dano moral ou material. 3. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Requer o 

reclamado a condenação da parte autora em litigância de má-fé, por 

ingressar com ação de ressarcimento sabendo que a dívida é devida, 

alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito. 

Neste sentido: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E LIBERAÇÃO DO MÚTUO EM 

FAVOR DA AUTORA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – CONDENAÇÃO 

MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS – TENTATIVA DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA – MULTA 

CORRETAMENTE APLICADA – RECURSO DESPROVIDO. I- Havendo 

provas sólidas de que autor livre e conscientemente contratou com a 

instituição financeira, a obtenção de empréstimo consignado, tendo ainda 

recebido o crédito respectivo, correta a sentença que declarou a validade 

da contratação, objeto da demanda. II- Constatado que o autor alterou a 

verdade dos fatos e valeu-se do processo judicial para perseguir 

vantagem manifestamente indevida, correta a imposição de multa por 

litigância de má-fé. Afinal, trata-se de lide manifestamente temerária, na 

qual pretendia o autor obter lucro fácil, movimentando 

desnecessariamente a máquina judiciária. (TJ-MS - AC: 

08006928920168120035 MS 0800692-89.2016.8.12.0035, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 09/07/2019, 2ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2019) (Grifei). Pois bem, é 

indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que 

alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), narrando na inicial que 

desconhecia a existência da dívida, comprovando-se a lide temerária. 4. 

DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL do pedido formulado na 

petição inicial, com análise do mérito. SUGIRO pela condenação de 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 5%(cinco 

por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda, nos termos 

do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, §2º do CPC, CONDENO a parte 

autora ao pagamento de 10% sobre o valor da causa em honorários 

advocatícios em favor da parte contrária e 10% sobre o valor da causa 

referente as custas processuais. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002070-17.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA PENTEADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002070-17.2019.8.11.0004 Promovente: TATIANA PENTEADO 

Promovido: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O banco 

reclamado alegou preliminar de indeferimento justiça gratuita, vez que o 

autor contratou advogado particular. Neste sentido, menciona a 

jurisprudência: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SUFICIENTE. PRESUNÇÃO 

RELATIVA DE VERACIDADE. ADVOGADO PARTICULAR. NÃO 

IMPEDIMENTO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO A QUE SE 

DÁ PROVIMENTO. À UNANIMIDADE. O art. 99, § 3º, do CPC/2015, 

estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência 

deduzida pela pessoa natural, de modo que ao julgador não é facultado 

invertê-la, sendo certo que o § 2º, do mesmo artigo, prevê que o juiz 

somente poderá indeferir o benefício se existirem nos autos elementos 

objetivos que evidenciem de forma suficiente a falta dos pressupostos 

legais para a concessão da gratuidade, e, mesmo assim, apenas após 

oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos, o que não foi observado na hipótese em comento. 2. O fato 

de a autora estar assistida de patrono particular não é óbice à obtenção 

da justiça gratuita para fins de dispensa do pagamento de custas. (TJ-PE – 

AI: 4282126 PE, Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de 

Julgamento: 22/08/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2018). 

Assim, não há que se falar em indeferimento da justiça gratuita, pelo fato 

da contratação de advogado particular, desse modo, REJEITO a preliminar 

arguida. Por fim, alega preliminar de carência de ação por falta de 

interesse de agir, visto que não comprovou a cobrança indevida. 

Preliminar que REJEITO pois seu conteúdo se confunde com o mérito da 

demanda. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A autora ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIXTÊNCIA DE DÉBITO c/c DANOS MORAIS, afirmando que contratou 

um empréstimo em abril/2015 no valor de R$1.000,00 (um mil reais), 

acordado a forma de pagamento em 12 parcelas de R$235,25 (duzentos e 

trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos). Afirma que diante dos juros 

majorados, optou por efetuar o cancelamento da cobrança em conta e 

entrou com a presente ação para evitar maiores prejuízos. Em sua defesa, 

a reclamada afirma que a segunda parcela do contrato da autora 

encontrasse com mais de 1.600 (mil e seiscentos) dias de atraso. Afirma 

que quando a autora contratou o empréstimo tinha ciência das taxas a 

serem cobradas, não podendo falar em cobrança indevida. Pugna pela 

improcedência da inicial. Analisando detidamente os documentos 

apresentados pela autora, o valor do empréstimo consistia em R$1.350,00 

(mil, trezentos e cinquenta reais) e o valor a ser pago R$2.823,00 (dois mil, 

oitocentos e vinte e três reais) com vencimento da última parcela em 

31.03.2016. Sendo assim, se no ano de 2019 estava pagando a dívida foi 

em razão de sua inadimplência, o que ocasionou a cobrança de juros e 

correção. Verifica-se que a parte autora, ciente de que nos Juizados 

Especiais não existe possibilidade de realização de perícia contábil, 

ingressou com a presente demanda, devendo portanto fazer as provas 

das suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC. Sobre o assunto: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - 

PRELIMINAR - MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM - CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - REJEITAR - JUROS 

CAPITALIZADOS - COBRANÇA TARIFAS - PREVISÃO - AUSÊNCIA DE 

ONEROSIDADE EXCESSIVA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

IMPOSSIBILIDADE. - O ajuizamento da ação revisional não é fato suficiente 

para descaracterizar a mora - A inversão do ônus da prova somente é 

possível em situações em que o consumidor demonstra dificuldade ou 

impossibilidade de produzi-la - Constatando-se estar devidamente prevista 

na avença a obrigação atinente ao encargo da capitalização de juros, ela 

deve ser mantida - A cobrança das tarifas é legal e o valor cobrado não 

pode ser considerado como excessivamente oneroso - Não restou 

comprovada a cobrança de qualquer encargo em desconformidade com o 

avençado originalmente pelas partes, portanto, incabível a repetição do 

indébito. (TJ-MG - AC: 10701160018746001 MG, Relator: Pedro Aleixo, 

Data de Julgamento: 10/07/2019, Data de Publicação: 19/07/2019) Assim, 
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não basta apenas alegar a cobrança de juros abusivos, deveria 

apresentar documentos como perícias que comprovasse que os juros 

cobrados no referido contrato são abusivos, no entanto, o contrato 

assinado não se mostra ilícito, visto que o juros cobrados é em razão da 

sua inadimplência. Desse modo, entendo que deve ser aplicado o princípio 

do pacta sunt servanda, devendo valer-se o contrato como lei entre as 

partes, visto que não possui nenhuma nulidade ou clausula abusiva, 

sendo contratado livremente entre os litigantes, neste sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO 

TÍTULO. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. PACTA SUNT 

SERVANDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. 1 - Elenca o 

inciso II do artigo 585 do CPC como título executivo extrajudicial o 

documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, sem 

impor quaisquer outras exigências para o seu aperfeiçoamento, mormente 

a presença das testemunhas ao ato do negócio. 2 - Nas relações entre 

particulares vigora, em regra, o princípio da autonomia privada (pacta sunt 

servanda), salvo quando demonstrada violação a preceitos derrogatórios 

de ordem pública. Desse modo, ante o princípio da força obrigatória dos 

contratos, estando este legalmente constituído, efetivado entre partes 

plenamente capazes, não há falar em nulidade no contrato, principalmente 

por cuidar-se de direito disponível. 3 – Tendo sido fixados os honorários 

de acordo com os parâmetros do artigo 20, § 4º, do Código de Processo 

Civil, cujo arbitramento de cunho equitativo atendeu ao balizamento das 

alíneas a, b e c do § 3º do mesmo artigo 20, não se acolhe o pedido de 

majoração. 4 – Recursos não providos. (TJ-DF - APC: 20140110779182, 

Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 30/09/2015, 4ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/10/2015 . Pág.: 194) (Grifei) 

AGRAVO RETIDO. Reiteração nas razões de apelação, de acordo com a 

regra do art. 523, caput e § 1º, do CPC/73. Conhecimento do agravo. 

Insurgência contra a decisão que não fixou os pontos controvertidos. 

Descabimento. Ausência de prejuízo à agravante, que teve oportunidade 

ampla e irrestrita de especificar as provas que pretendia produzir. 

RECURSO NÃO PROVIDO. APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E 

VENDA. Negócio jurídico celebrado entre particulares. COMISSÃO DE 

CORRETAGEM. Alegação, na petição inicial, de que o serviço foi 

contratado pelos vendedores. Ausência de impugnação especificada na 

contestação. Presunção de veracidade dos fatos alegados. Inteligência do 

artigo 302 do CPC/73. Tendo a comissão sido contratada pelos 

vendedores, cabe a eles assumir o pagamento do referido encargo. 

Aplicação do princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt 

servanda). Restituição que se mostra devida, porém, de forma simples. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00411730520128260577 SP 0041173-05.2012.8.26.0577, Relator: 

Rosangela Telles, Data de Julgamento: 18/04/2017, 2ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 18/04/2017) (Grifei). DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE 

CONTRATO. RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO 

NÃO CUMPRIDO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA ENTRE 

PARTICULARES. INCIDÊNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PACTA 

SUNT SERVANDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. 

TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1. Restando incontroverso que os autores cumpriram o que 

lhes cabia, correto é o pleito que visa o cumprimento da obrigação nos 

termos contratuais pelo apelante/requerido, visto que, este se manteve 

inerte quando chamado a efetuar pagamento de saldo residual relativo ao 

negócio, para que fosse feita a efetiva lavratura de escritura pública de 

compra e venda do imóvel, não havendo, assim, qualquer fundamento 

fático que autorize o acolhimento da tese de defesa relativa à exceção do 

contrato não cumprido. 2. Havendo o consenso de vontades, é inerente ao 

contrato o princípio da força obrigatória, ou como já conhecido, pacta sunt 

servanda, o qual denota ser lei para as partes o acordo feito 

contratualmente, devendo, por isso, ser cumprido como se suas cláusulas 

fossem imposições legais. A manifestação de vontade, que é o núcleo de 

um objeto contratual, deve estar sempre acompanhada da indispensável 

responsabilidade de atuação do contratante. 3. Quanto à incidência de 

juros e correção monetária, em que pesem as alegações recursais de que 

os recorridos não podem, unilateralmente, incluí-los no negócio por não 

estarem pactuados na promessa de compra e venda, cumpre destacar 

que tais medidas são estabelecidas em lei, sendo correta a aplicação, com 

base nos artigos 389 e 406 do Código Civil. 4. Conforme entendimento 

desta Corte de Justiça e do art. 397, § 1º do Código Civil, não havendo 

termo, a mora se constituirá mediante interpelação judicial ou extrajudicial. 

Sendo incontroverso o fato de que o apelante teve ciência da notificação 

extrajudicial encaminhada pelos apelados na data apresentada no 

documento, correto é que a incidência da correção monetária e dos juros 

de mora comecem a fluir desse momento. 5. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Sentença mantida. (TJ-DF 20130111759235 DF 

0044677-92.2013.8.07.0001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 

Data de Julgamento: 26/07/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 09/08/2017 . Pág.: 482/484) (Grifei). Neste sentido, não 

estamos diante de nenhuma nulidade contratual, visto que o autor ao 

contratar o empréstimo teve pleno conhecimento das parcelas que deveria 

se responsabilizar, e ainda diante da sua inadimplência justifica-se a 

cobrança de juros e multa no contrato. Assim, não restando provados a 

existência de juros abusivos, a improcedência dos pedidos iniciais se 

impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. Revogo liminar eventualmente concedida. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011814-19.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANEY DIAS DOS PASSOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA FONSECA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO BATISTA DE VASCONCELOS OAB - MT0006259A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 8011814-19.2016.8.11.0004 Promovente: GEOVANEY DIAS 

DOS PASSOS Promovido: ANGELA MARIA FONSECA DA SILVA Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de RECLAMAÇÃO, e o 

promovente em audiência de instrução, informou a realização do acordo e 

consequente cumprimento da obrigação. (ID 24653085). Desse modo, o 

presente feito merece ser extinto pelo cumprimento da obrigação. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil, e SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito ante o cumprimento da obrigação, e 

consequentemente determino o arquivamento dos autos. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012030-48.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO OLIVEIRA LEONEL (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012030-48.2014.8.11.0004 Promovente: DIOGO OLIVEIRA 

LEONEL Promovido: OI S/A Vistos. 1 . RELATÓRIO. Importante salientar, 

evitando-se qualquer duvida existente sobre o tema, que referencia o 
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FONAJE em seu ENUNCIADO 52, que “Os embargos à execução poderão 

ser decididos pelo juiz leigo, observado o artigo 40 da Lei 9.099/95”, 

motivo pelo qual passo à decisão. O executado OI S/A apresentou 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, alegando os seguintes 

argumentos: a) que estando em Recuperação Judicial existe evidente 

excesso de execução, visto que a atualização do débito deve ocorrer até 

a data do pedido de Recuperação, sendo 20.06.2016; b) Ainda afirma que 

presente ação deve ser extinta visando que o autor habilite seu crédito 

nos autos da recuperação. É o breve resumo necessário. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Dispõe o Enunciado 143 do FONAJE: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado (XXVIII Encontro 

– Salvador/BA).” Considerações importantes feitas, destarte, consoante 

os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, 

em especial os da efetividade e segurança jurídica, é cediço que, embora 

oponíveis impugnação em sede de cumprimento de sentença, a parte 

oponente deve observar sempre pelo menos três aspectos essenciais. O 

primeiro se refere à temática que pode ser debatida nos embargos, cuja 

transcrição do art. 52, IX da lei deste rito, é autoexplicativa, razão pela 

qual oportuno transcrevê-la. Vejamos: Art. 52. A execução da sentença 

processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o 

disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações: IX - o 

devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando 

sobre: a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; 

b) manifesto excesso de execução; c) erro de cálculo; d) causa 

impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à 

sentença. Outro aspecto de apreciação, que no enredo colocado seria o 

segundo, é referente a tempestividade do recurso de embargos, ou seja, 

qual o prazo em que embargos devem ser apresentados. Nesse ponto, a 

conclusão inarredável vem do ENUNCIADO nº142 do FONAJE, quando 

pronuncia que “Na execução por título judicial o prazo para oferecimento 

de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII 

Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, apresentado fora deste prazo, é 

intempestivo, devendo ser rejeitado. E por fim, analisando o terceiro 

aspecto essencial, e isso é um grande diferencial somente presente nesta 

esfera singela, temos o fato de que para que os embargos sejam 

apresentados, deve o juízo estar garantido pela penhora, na forma do Art. 

53 § 1º da lei deste rito. Corrobora este regramento o ENUNCIADO nº 117 

do FONAJE quando diz: “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora 

para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro - Vitória/ES)”. 

Assim, CONCLUI-SE pela exposição alhures, que figura incabível a 

oposição de embargos perante os Juizados Especiais Cíveis sem que o 

Juízo esteja seguro, sem que seja obedecido o prazo de 15 (quinze) dias 

e se apresentar temática fora da estabelecida pelo art, 52, IX, sendo que 

todas essas circunstância conduzem à rejeição liminar dos embargos. No 

caso em tela, verifica-se que não houve a garantia do juízo quando da 

oposição da impugnação, de modo que este NÃO merece ser conhecido. 

Então, não justifica-se o acolhimento, de modo que os presentes 

embargos devem ser rejeitados. De toda sorte, se tratando de matéria de 

ordem pública, importante esclarecer que quando se refere aos créditos 

concursais, que são as ações que já estavam em trâmite na data do início 

da Recuperação (20.06.2016), as atualizações ocorrerá até a mencionada 

data, cabendo após o trânsito em julgado, a extinção da ação, sendo que 

o exequente deverá habilitar-se como credor nos autos da Recuperação. 

Ao se falar de créditos extraconcursais, que ocorre quando a ação foi 

iniciada após o início do processo de Recuperação Judicial, nos termos da 

decisão de fls. 297.336/297.341, os processos que tiverem por objeto 

créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do 

crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da 

Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do 

crédito. No caso, a presente ação iniciou-se em 24.11.2014, portanto, 

trata-se de créditos concursais. Neste sentido, PROCEDE a alegação de 

excesso na execução, sendo devido portanto fixar a execução em R$ 

7.168,00 (sete mil e cento e sessenta e oito reais). 3. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DOS PRESENTES EMBARGOS, 

com resolução de mérito, para reconhecer o excesso na execução, e 

fixa-la em R$ 7.168,00 (sete mil e cento e sessenta e oito reais), com 

fulcro nos entendimentos apresentados alhures. Intime-se a parte 

exequente, para dar prosseguimento a execução, requerendo o que 

entender de direito. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001467-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA GUIMARAES DE SENE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MACIEL FERREIRA OAB - GO36189 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001467-12.2017.8.11.0004 Promovente: JANAINA GUIMARAES 

DE SENE Promovido: OI S/A Vistos. 1 . RELATÓRIO. Importante salientar, 

evitando-se qualquer duvida existente sobre o tema, que referencia o 

FONAJE em seu ENUNCIADO 52, que “Os embargos à execução poderão 

ser decididos pelo juiz leigo, observado o artigo 40 da Lei 9.099/95”, 

motivo pelo qual passo à decisão. O executado OI S/A apresentou 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, alegando os seguintes 

argumentos: a) que estando em Recuperação Judicial existe evidente 

excesso de execução, visto que a atualização do débito deve ocorrer até 

a data do pedido de Recuperação, sendo 20.06.2016; b) Ainda afirma que 

presente ação deve ser extinta visando que o autor habilite seu crédito 

nos autos da recuperação. É o breve resumo necessário. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Dispõe o Enunciado 143 do FONAJE: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado (XXVIII Encontro 

– Salvador/BA).” Considerações importantes feitas, destarte, consoante 

os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, 

em especial os da efetividade e segurança jurídica, é cediço que, embora 

oponíveis impugnação em sede de cumprimento de sentença, a parte 

oponente deve observar sempre pelo menos três aspectos essenciais. O 

primeiro se refere à temática que pode ser debatida nos embargos, cuja 

transcrição do art. 52, IX da lei deste rito, é autoexplicativa, razão pela 

qual oportuno transcrevê-la. Vejamos: Art. 52. A execução da sentença 

processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o 

disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações: IX - o 

devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando 

sobre: a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; 

b) manifesto excesso de execução; c) erro de cálculo; d) causa 

impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à 

sentença. Outro aspecto de apreciação, que no enredo colocado seria o 

segundo, é referente a tempestividade do recurso de embargos, ou seja, 

qual o prazo em que embargos devem ser apresentados. Nesse ponto, a 

conclusão inarredável vem do ENUNCIADO nº142 do FONAJE, quando 

pronuncia que “Na execução por título judicial o prazo para oferecimento 

de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII 

Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, apresentado fora deste prazo, é 

intempestivo, devendo ser rejeitado. E por fim, analisando o terceiro 

aspecto essencial, e isso é um grande diferencial somente presente nesta 

esfera singela, temos o fato de que para que os embargos sejam 

apresentados, deve o juízo estar garantido pela penhora, na forma do Art. 

53 § 1º da lei deste rito. Corrobora este regramento o ENUNCIADO nº 117 

do FONAJE quando diz: “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora 

para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro - Vitória/ES)”. 

Assim, CONCLUI-SE pela exposição alhures, que figura incabível a 

oposição de embargos perante os Juizados Especiais Cíveis sem que o 

Juízo esteja seguro, sem que seja obedecido o prazo de 15 (quinze) dias 

e se apresentar temática fora da estabelecida pelo art, 52, IX, sendo que 

todas essas circunstância conduzem à rejeição liminar dos embargos. No 

caso em tela, verifica-se que não houve a garantia do juízo quando da 

oposição da impugnação, de modo que este NÃO merece ser conhecido. 

Então, não justifica-se o acolhimento, de modo que os presentes 

embargos devem ser rejeitados. De toda sorte, importante esclarecer que 
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quando se refere aos créditos concursais, que são as ações que já 

estavam em trâmite na data do início da Recuperação (20.06.2016), as 

atualizações ocorrerá até a mencionada data, cabendo após o trânsito em 

julgado, a extinção da ação, sendo que o exequente deverá habilitar-se 

como credor nos autos da Recuperação. Ao se falar de créditos 

extraconcursais, que ocorre quando a ação foi iniciada após o início do 

processo de Recuperação Judicial, nos termos da decisão de fls. 

297.336/297.341, os processos que tiverem por objeto créditos 

extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. 

Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação 

ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito. No caso, a 

presente ação iniciou-se em 05.10.2017, portanto, trata-se de créditos 

extraconcursais, onde não poderia ser acolhido os embargos, não se 

tratando de questão de ordem pública. 3. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

SUGIRO REJEIÇÃO DOS PRESENTES EMBARGOS, com resolução de 

mérito, com fulcro nos entendimentos apresentados alhures. Intime-se a 

parte exequente, para dar prosseguimento a execução, requerendo o que 

entender de direito. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001346-13.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI (EXECUTADO)

NILO BEVILACQUA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001346-13.2019.8.11.0004 Promovente: IMOBILIARIA PEDRA 

LTDA - ME Promovido: NILO BEVILACQUA JUNIOR/ N. BEVILACQUA 

JUNIOR EIRELI Vistos. 1 . RELATÓRIO. Importante salientar, evitando-se 

qualquer duvida existente sobre o tema, que referencia o FONAJE em seu 

ENUNCIADO 52, que “Os embargos à execução poderão ser decididos 

pelo juiz leigo, observado o artigo 40 da Lei 9.099/95”, motivo pelo qual 

passo à decisão. Os executados apresentaram EMBARGOS DE 

EXECUÇÃO – ID 24684671, alegando ilegitimidade ativa e execução 

indevida. É o breve resumo necessário. 2. FUNDAMENTAÇÃO Dispõe o 

Enunciado 143 do FONAJE: “A decisão que põe fim aos embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe 

apenas recurso inominado (XXVIII Encontro – Salvador/BA).” 

Considerações importantes feitas, destarte, consoante os princípios que 

norteiam o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, em especial os da 

efetividade e segurança jurídica, é cediço que, embora oponíveis 

embargos à execução em sede de execução de título extrajudicial, a parte 

oponente deve observar sempre pelo menos três aspectos essenciais. O 

primeiro se refere à temática que pode ser debatida nos embargos, cuja 

transcrição do art. 52, IX da lei deste rito, é autoexplicativa, razão pela 

qual oportuno transcrevê-la. Vejamos: Art. 52. A execução da sentença 

processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o 

disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações: IX - o 

devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando 

sobre: a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; 

b) manifesto excesso de execução; c) erro de cálculo; d) causa 

impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à 

sentença. Outro aspecto de apreciação, que no enredo colocado seria o 

segundo, é referente a tempestividade do recurso de embargos, ou seja, 

qual o prazo em que embargos devem ser apresentados. Nesse ponto, a 

conclusão inarredável vem do ENUNCIADO nº142 do FONAJE, quando 

pronuncia que “Na execução por título judicial o prazo para oferecimento 

de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII 

Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, apresentado fora deste prazo, é 

intempestivo, devendo ser rejeitado. E por fim, analisando o terceiro 

aspecto essencial, e isso é um grande diferencial somente presente nesta 

esfera singela, temos o fato de que para que os embargos sejam 

apresentados, deve o juízo estar garantido pela penhora, na forma do Art. 

53 § 1º da lei deste rito. Corrobora este regramento o ENUNCIADO nº 117 

do FONAJE quando diz: “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora 

para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro - Vitória/ES)”. 

Assim, CONCLUI-SE pela exposição alhures, que figura incabível a 

oposição de embargos perante os Juizados Especiais Cíveis sem que o 

Juízo esteja seguro, sem que seja obedecido o prazo de 15 (quinze) dias 

e se apresentar temática fora da estabelecida pelo art, 52, IX, sendo que 

todas essas circunstância conduzem à rejeição liminar dos embargos. No 

caso em tela, verifica-se que não houve a garantia do juízo quando da 

oposição dos Embargos de Execução, e estes são intempestivos, de modo 

que este não merece ser conhecido. Então, não justifica-se o acolhimento, 

de modo que os presentes embargos devem ser rejeitados, inclusive, não 

se trata de matéria de ordem pública. 3. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

SUGIRO REJEIÇÃO DOS PRESENTES EMBARGOS, com resolução de 

mérito, com fulcro nos entendimentos apresentados alhures. Intime-se a 

parte exequente, para dar prosseguimento a execução, requerendo o que 

entender de direito. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010910-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERNANDES UEMURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ OAB - MT26488/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA KIOMA RIBEIRO SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010910-62.2017.8.11.0004 Promovente: MARCELO 

FERNANDES UEMURA Promovido: FLAVIA KIOMA RIBEIRO SANTANA 

Vistos. 1 . RELATÓRIO. Importante salientar, evitando-se qualquer duvida 

existente sobre o tema, que referencia o FONAJE em seu ENUNCIADO 52, 

que “Os embargos à execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, 

observado o artigo 40 da Lei 9.099/95”, motivo pelo qual passo à decisão. 

O executado FLAVIA KIOMA RIBEIRO SANTANA apresentou EMBARGOS 

DE EXECUÇÃO – ID 17826219, alegando que a quantia bloqueada em sua 

conta corrente provêm de verba salarial, não podendo ser constrita. É o 

breve resumo necessário. 2. FUNDAMENTAÇÃO Dispõe o Enunciado 143 

do FONAJE: “A decisão que põe fim aos embargos à execução de título 

judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso 

inominado (XXVIII Encontro – Salvador/BA).” Prevê o artigo 52 da Lei 

9.099/95, a possibilidade de oposição dos embargos na seguinte situação: 

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com 

as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos 

autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) 

erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. A matéria levantada pela executada, trata-se 

de questão de ordem pública, sendo permissivo sua oposição. Quanto a 

garantia do juízo, menciona o ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança 

do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de 

título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – 

Vitória/ES). Com efeito, existe valor bloqueado nos autos em que discute 

sua legitimidade. Por fim, também é tempestivo o presente embargos. 2.3. 

MÉRITO Pois bem, a celeuma gravita em torno da penhorabilidade dos 

valores, propugnando a parte executada pela sua impenhorabilidade por 

tratar-se de crédito de verba alimentar, que em regra, não são passíveis 

de penhora em face de sua natureza alimentícia. Para tanto faz a juntada 

de extratos bancários onde se nota que a conta utilizada para bloqueio 

refere-se a verba salarial. Com efeito, dispõe o artigo 833, IV do CPC: “São 

impenhoráveis: IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, 

as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os 
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pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade 

de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os 

ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, 

ressalvado o § 2º. No entanto, essa interpretação com o Novo CPC foi 

recebido com mais liberalidade ao aplicador, visto que no Código anterior 

determinava como regra “absolutamente impenhorável”. Neste sentido, o 

STJ vem entendendo que “a regra geral da impenhorabilidade de salários, 

vencimentos, proventos etc. (artigo 649, IV, do CPC/73; artigo 833, IV, do 

CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de 

tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 

Destaco: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE 

CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE 

IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título 

executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. 

Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência 

opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é 

definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para 

o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações 

excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das 

verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar 

parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não 

alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência 

digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática 

delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a 

incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a 

constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a 

sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos. (STJ - 

EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data 

de Publicação: DJe 27/02/2019) Assim, não sendo o valor apto a abalar a 

subsistência da família, não há que se falar em impenhorabilidade. 

Verifica-se que o salário da parte executada consiste em R$ 1.873,00 (mil, 

oitocentos e setenta e três reais), de modo que a quantia de R$138,32 

(cento e trinta e oito reais e trinta e dois centavos), respeita a essência da 

norma protetiva, visto que a verba não atinge a dignidade do devedor e 

sua família. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO os presentes 

embargos, com resolução de mérito, mantendo o bloqueio realizado nos 

autos. Intime-se o exequente para dar prosseguimento na execução, 

requerendo o que entender de direito. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010570-55.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TAVARES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0005876A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010570-55.2016.8.11.0004 Promovente: WANDER RIBEIRO 

SILVA Promovido: JOAQUIM TEODORO FILHO/ JOSE TAVARES DO 

NASCIMENTO Vistos. 1 . RELATÓRIO. Importante salientar, evitando-se 

qualquer duvida existente sobre o tema, que referencia o FONAJE em seu 

ENUNCIADO 52, que “Os embargos à execução poderão ser decididos 

pelo juiz leigo, observado o artigo 40 da Lei 9.099/95”, motivo pelo qual 

passo à decisão. O executado JOSE TAVARES DO NASCIMENTO 

apresentou IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ID 

18739932, alegando os seguintes argumentos: a) que não foi realizada a 

citação da intimação do cumprimento da sentença, pugnando pelo retorno 

dos autos a fase após publicação da sentença, devendo ser realizada 

nova intimação. È o breve resumo necessário. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

Dispõe o Enunciado 143 do FONAJE: “A decisão que põe fim aos 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a 

qual cabe apenas recurso inominado (XXVIII Encontro – Salvador/BA).” 

Considerações importantes feitas, destarte, consoante os princípios que 

norteiam o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, em especial os da 

efetividade e segurança jurídica, é cediço que, embora oponíveis 

embargos à execução em sede de impugnação ao cumprimento de 

sentença, a parte oponente deve observar sempre pelo menos três 

aspectos essenciais. O primeiro se refere à temática que pode ser 

debatida nos embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei deste rito, é 

autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. Vejamos: Art. 52. 

A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com 

as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos 

autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) 

erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. Outro aspecto de apreciação, que no enredo 

colocado seria o segundo, é referente a tempestividade do recurso de 

embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Corrobora este 

regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI 

Encontro - Vitória/ES)”. Assim, CONCLUI-SE pela exposição alhures, que 

figura incabível a oposição de embargos perante os Juizados Especiais 

Cíveis sem que o Juízo esteja seguro, sem que seja obedecido o prazo de 

15 (quinze) dias e se apresentar temática fora da estabelecida pelo art, 

52, IX, sendo que todas essas circunstância conduzem à rejeição liminar 

dos embargos. No caso em tela, verifica-se que não houve a garantia do 

juízo quando da oposição dos Embargos de Execução, e estes são 

intempestivos, de modo que este não merece ser conhecido. De toda 

sorte, foi certificado nos autos, conforme ID 22825890, que o patrono do 

executado foi intimado dos atos processuais, não havendo que se falar de 

matéria de ordem pública, sendo que tal impugnação de toda forma 

caminha no sentido da improcedência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO REJEIÇÃO DOS PRESENTES EMBARGOS, com resolução de 

mérito, com fulcro nos entendimentos apresentados alhures. Intime-se o 

exequente para no prazo de 10 (dez) dias requerer o que entender de 

direito. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001997-45.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA SILVA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE FERNANDA HAAS OAB - MT26954/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAULO VELOSO SILVA OAB - BA15028 (ADVOGADO(A))

RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA OAB - BA15462 (ADVOGADO(A))

EDUARDO REIS DE MENEZES OAB - RJ162449 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1001997-45.2019.8.11.0004 Promovente: MARGARIDA SILVA 

DE ARAUJO Promovido: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA Vistos, 

etc. 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. 2.FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Em preliminar a reclamada 

alegou se encontra em recuperação judicial, e como no Art. 8º da Lei 
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9.099/95 determinada a impossibilidade de ser parte a massa falida, por 

analogia também não pode empresa em recuperação judicial. REJEITO a 

preliminar suscitada visto que ausente fundamento legal. Ainda alegou a 

ocorrência da decadência, aduzindo que a autora adquiriu os produtos em 

janeiro/2018. REJEITO a preliminar arguida, visto que não ocorreu a 

prescrição do direito da autora. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. O autor ajuizou AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 

afirmando que estava em viagem, transitando pelo aeroporto de 

Goiânia-GO, quando foi abordada por um vendedor da empresa ré, 

oferecendo a assinatura de quatro revistas com pagamento de 12 (doze) 

parcelas de R$59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos). Afirma 

que efetuou o contrato, registrando o pagamento das parcelas através do 

cartão de crédito, no entanto, as revistas jamais chegaram em sua 

residência. Em sua defesa, a empresa reclamada afirma que efetuou a 

entrega das revistas, cumprindo com seu contrato, conforme relatório de 

entregas, no entanto não apresenta nenhum documento anexo a sua 

contestação que comprove suas alegações. Inicialmente, diante da 

patente relação de consumo, necessário inverter o ônus da prova, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC, cabendo a empresa reclamada 

apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

conforme artigo 373, II do CDC. Em que pese as alegações da reclamada, 

não foi apresentado nenhum comprovante da entrega dos produtos 

adquiridos, assim, evidente a falha na prestação do serviço. 2.2.1. DANOS 

MATERIAIS No que tange aos danos materiais, evidente que a reclamada 

não procedendo a entrega do produto adquirido, devido a restituição do 

valor pago que tange a quantia de R$ 718,80 (setecentos e dezoito reais e 

oitenta centavos), a ser ressarcido de forma simples, visto que não 

comprovado a má-fé da empresa reclamada. 2.2.2. DOS DANOS MORAIS 

Para que se imponha a condenação por dano moral necessário apenas a 

demonstração da conduta lesiva e do nexo de causalidade. In casu, 

restou incontroverso que o produto não fora entregue no prazo previsto. 

Posto isto, entendo que a responsabilidade da promovida esta 

indubitavelmente configurada. Com efeito, a promovente trouxe aos autos 

satisfatória documentação onde, de forma insofismável, demonstra a 

compra do produto e o pagamento, bem como, entendo presente o dano 

moral em decorrência da conduta irregular da promovida que manteve 

descaso com o consumidor. Assim, o fornecedor responde 

independentemente de culpa por qualquer dano causado ao consumidor, 

pois que, pela teoria do risco, este deve assumir o dano em razão da 

atividade que realiza. Vejamos o ensinamento de Cavalieri (FILHO, Sérgio 

Cavalieri. O direito do consumidor no limiar século XXI. Revista de Direito 

do Consumidor. Revista dos Tribunais, nº 35, jul/set. 2000, p. 105): “Uma 

das teorias que procuram justificar a responsabilidade objetiva é a teoria 

do risco do negócio. Para esta teoria, toda pessoa que exerce alguma 

atividade cria um risco de dano para terceiros. E deve ser obrigado a 

repará-lo, ainda que sua conduta seja isenta de culpa” No que tange a 

responsabilidade da promovida pelos danos causados, a mesma agiu, no 

mínimo, de forma negligente ao promover a oferta de produtos sem ter a 

certeza de que poderia entregá-los, o que configura a ilicitude de sua 

conduta. Assim preceitua o art. 186 do Código Civil, verbis: “Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

Como se sabe, o dano moral pode ser definido como a lesão à bem que 

integra os direitos da personalidade. A proteção a esse bem imaterial vem 

insculpida em nossa Carta Magna, em seus artigos 1º, inciso III, e 5º, 

incisos V e X. Estando demonstrado que a promovida, agindo 

negligentemente, praticou um ato ilícito, expondo o promovente a uma 

situação de preocupação, ansiedade, constrangimento, ofendendo, 

inclusive, a sua dignidade, cumpre-lhe o dever de reparação. Aliás, no 

próprio Estado de Mato Grosso se reconhece a configuração do abalo 

moral nesta situações: APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE 

PRODUTO VIA INTERNET – RESCISÃO DO CONTRATO PELA NÃO 

ENTREGA DO PRODUTO – DESRESPEITO PERANTE O CONSUMIDOR – 

DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – PRESQUESTIONAMENTO DA 

MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – O descumprimento 

contratual praticado na não entrega de produtos adquiridos pela internet, 

configura desrespeito perante o consumidor e é suficiente para ensejar a 

sua responsabilidade da empresa pela má-prestação dos serviços e pelos 

danos sofridos pelos seus clientes, passível assim de indenização por 

danos morais. (TJ-MT – APL: 00152479020158110041 31413/2017, 

Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 

03/05/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2017). 

(Grifei) Ainda encontramos: COMPRA E VENDA – DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL – NÃO ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO – AUSÊNCIA 

DE DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS DEVIDA – PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO – 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – CABIMENTO – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – São evidentes os danos morais 

causados ao autor pela desídia da ré, devendo esta responder também 

pela indenização a título de danos morais. II – A quantificação da 

compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau 

da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano 

suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir 

em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao 

ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. No 

caso dos autos, o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 

8.000,00; quantia equivalente ao dobro do valor dispendido pela compra 

dos aparelhos de ar-condicionado. III – Considerando-se a nova 

sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil para fins de 

arbitramento de honorários e a sucumbência mínima do autor consistente 

tão somente na redução do valor pleiteado a título de danos morais, 

deverão os ônus ser repartidos entre as partes, com suporte no art. 85, §

§ 2º e 8º, do mesmo Diploma Processual. (TJ-SP - APL: 

10118104120138260020 SP 1011810-41.2013.8.26.0020, Relator: Paulo 

Ayrosa, Data de Julgamento: 25/04/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 25/04/2017) (Grifei) Logo, vislumbra-se hipótese que 

autoriza a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano 

moral, haja vista que este é emergente da óbvia angústia sofrida pela 

reclamante. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, deve-se 

obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a 

capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do 

ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

Indenizatório, punitivo, pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Desta 

feita, compensa-se, com essas verbas, as angústias, as dores, as 

aflições, os constrangimentos e, enfim, as situações vexatórias em geral a 

que o agente tenha exposto o lesado, com sua conduta indevida." Cabe, 

assim, ao prudente arbítrio dos julgadores, bem como à doutrina e à 

jurisprudência, uma vez que não fixado em lei, mesmo porque impossível 

seria, a instituição de critérios e parâmetros que haverão de presidir às 

indenizações por dano moral, a fim de evitar que o ressarcimento, na 

espécie, não se torne expressão de puro arbítrio. No presente caso, 

adotam-se tais parâmetros para averiguar o montante a ser arbitrado para 

a reparação do dano moral, valendo ressaltar que as condições 

econômicas do ofensor; as circunstâncias fáticas do caso e gravidade da 

lesão e sua repercussão na vida da reclamante, considerando inclusive o 

descaso do fornecedor não tendo resolvido a situação da parte autora em 

tempo hábil, autorizam a condenação em patamar equivalente a R$ 

6.000,00 (seis mil reais). 3. DISPOSITIVO: Por todo o exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, para: a) 

CONDENAR o reclamado ao pagamento da quantia de R$718,80 

(setecentos e dezoito reais e oitenta centavos), em favor do autor, a título 

de dano material, e por se tratar de obrigação contratual, valor com 
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incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o vencimento 

(Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida desde o efetivo 

prejuízo (Súmula 43 STJ). b) CONDENAR a reclamada TRES COMERCIO DE 

PUBLICACOES LTDA ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), à título de dano moral, à parte autora MARGARIDA SILVA DE 

ARAUJO, e por se tratar de obrigação contratual, valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (Art. 405 CC) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011206-55.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE JESUS GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011206-55.2015.8.11.0004 Promovente: MARIA APARECIDA DE 

JESUS GOMES Promovido: BANCO BMG S.A Vistos. 1 . RELATÓRIO. 

Importante salientar, evitando-se qualquer duvida existente sobre o tema, 

que referencia o FONAJE em seu ENUNCIADO 52, que “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o artigo 40 da 

Lei 9.099/95”, motivo pelo qual passo à decisão. O executado BANCO 

BMG S.A apresentou IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – 

ID 23796896, alegando excesso na execução, visto que ocorreu o 

bloqueio no ID 8224187 da quantia de R$8.062,00 (oito mil e sessenta e 

dois reais), de modo que esse valor atualizado consiste quase na quantia 

que a autora pleiteia de execução, qual seja R$12.863,94. É o breve 

resumo necessário. 2. FUNDAMENTAÇÃO Dispõe o Enunciado 143 do 

FONAJE: “A decisão que põe fim aos embargos à execução de título 

judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso 

inominado (XXVIII Encontro – Salvador/BA).” Prevê o artigo 52 da Lei 

9.099/95, a possibilidade de oposição dos embargos na seguinte situação: 

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com 

as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos 

autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) 

erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. Verifica-se que os embargos se funda em 

alegação de excesso de execução. Quanto a garantia do juízo, menciona 

o ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para 

apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial 

perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES). Com efeito, 

ocorreu bloqueio judicial no ID 8224187, no valor de R$8.062,00 (oito mil e 

sessenta e dois reais) e a executada depositou em conta judicial a quantia 

de R$12.863,94 (doze mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e 

quatro centavos) – ID 23796911 para garantia do juízo da impugnação. Por 

fim, também é tempestivo a presente impugnação. 2.3. MÉRITO Analisando 

detidamente os autos, verifica-se correto o valor da execução que 

consiste em R$12.863,94 (doze mil, oitocentos e sessenta e três reais e 

noventa e quatro centavos). Com efeito, verifica-se não deve a executada 

contabilizar o valor depositado com os juros, visto que os juros e correção 

atribuído ao valor em conta judicial, não foi pago por ela. Ainda, quanto a 

alegação da cobrança desprezando o valor já depositado, verifica-se que 

a exequente manifestou pela liberação do valor depositado, e pleiteia o 

recebimento do valor remanescente, não havendo que se falar, portanto, 

em excesso na execução. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, CONHEÇO dos 

presentes embargos de execução e SUGIRO IMPROCEDÊNCIA, 

determinando que: a) Expeça-se ALVARÁ em favor da exequente, do 

valor bloqueado no ID 8224187 com suas atualizações, e da quantia de R$ 

4.801,94 (quatro mil, oitocentos e um reais e noventa e quatro centavos) 

do valor depositado no ID 23796911. b) Libere em face do executado o 

valor remanescente. Não havendo mais requerimentos, DETERMINO a 

extinção do processo pelo cumprimento da obrigação. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002040-79.2019.8.11.0004 Promovente: JOSE ANTONIO 

VILELA Promovida: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado não 

alegou preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. O autor 

ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO MORAL, alegando que possuía um veículo no ano de 1997, 

e em razão de um acidente automobilístico que deu perda total, vendeu o 

carro para o ferro velho, conforme boletim de acidente anexado. Alega 

que procedendo os trâmites administrativos para baixa do veículo, teve a 

informação que possuía um gravame em seu nome pelo banco reclamado. 

Alega que nunca efetuou nenhum negócio com o reclamado. Em sua 

defesa, o banco reclamado impugna genericamente as alegações iniciais, 

aduzindo que o autor não prova que não adquiriu o financiamento, 

devendo ser julgado improcedente seus pedidos. Inicialmente, diante da 

patente relação de consumo, necessário inverter o ônus da prova, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC, cabendo a empresa reclamada 

apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 
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conforme artigo 373, II do CDC. Em que pese as alegações do reclamado, 

caberia ao mesmo apresentar o contrato que originou o financiamento que 

procedeu a realização do gravame mencionado, no entanto, mantem-se a 

informar que caberia ao autor comprovar a inexistência do vínculo. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte Autora, restando configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela parte reclamada, visto que a ela caberia a analise dos 

documentos a fim de evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o requerente 

sofreu indevidamente um gravame em seu veículo. Curial enfatizar que o 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão indevida de gravame configura abalo moral indenizável, nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO QUITADO. 

GRAVAME INDEVIDO EM VEÍCULO. REPARAÇÃO DO DANO MORAL. 

ARBITRAMENTO DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. 1. Não há falar em desrespeito ao princípio da 

dialeticidade, se indicadas as razões de inconformismo, contendo 

impugnação específica e pedido de reforma da decisão. 2. A anotação 

indevida de gravame de alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito 

caracteriza dano moral indenizável. 3. Correto o arbitramento para a 

compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas 

as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa. 4. Apelação 

conhecida e provida em parte. (TJ-DF 00363583320168070001 DF 

0036358-33.2016.8.07.0001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data 

de Julgamento: 12/12/2018, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 22/01/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consumidor. Ação 

declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de danos 

morais. Contrato de abertura de crédito mediante alienação fiduciária. 

Inexistência de relação contratual entre as partes. Gravame indevido 

sobre veículo. Fraude. Danos morais configurados. Quantum indenizatório 

fixado na sentença mantido. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 

Sentença mantida. Recurso improvido. Inicialmente, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva, porquanto cabia a ré tomar o cuidado necessário 

para não prejudicar direito de pessoa estranha à relação de crédito por ela 

chancelada. Assim, na qualidade de instituição financeira, possui 

responsabilidade objetiva, pelo risco do negócio. No mérito, a própria 

demandada fez prova cabal contra si do ilícito cometido, quando acostou 

aos autos documentos que atestam ter tomado em garantia, do contrato de 

empréstimo firmado com terceiros, motocicleta do autor, sem, contudo, 

obter o aval deste (fls. 60/64). Ademais, na informação do DETRAN vem 

especificado o número do contrato que deu origem à restrição em comento 

- 5322/2010 (fls. 13) -, que é, exatamente, o mesmo número que consta 

naquele contrato juntado pela demandada (61/63). Portanto, comprovado 

que a ré agiu com negligência, ao determinar gravame sobre o veículo, 

sem a anuência do autor, correta sua condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais, que no caso são in re ipsa. O quantum 

arbitrado à indenização - R$ 5.450,00 - comporta reparo, haja vista a 

natureza da ré, associação de microcrédito, cumprindo reduzir o montante 

indenizatório a R$ 2.000,00, valor adequado aos fixados em casos 

análogos, nas Turmas Recursais Cíveis. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos. Recurso improvido. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003873759 RS, Relator: Carlos Francisco Gross, Data de Julgamento: 

25/06/2013, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 27/06/2013) (Grifei) APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

VEÍCULO. FRAUDE. REGISTRO INDEVIDO DE GRAVAME. BAIXA. DANO 

MORAL. VALORAÇÃO. I - Ao Banco-réu incumbe providenciar a baixa do 

indevido gravame de alienação fiduciária perante o órgão de trânsito. Art. 

9º da Resolução CONTRAN nº 320/09. II - A conduta desidiosa da 

instituição financeira ré de não averiguar a regularidade do registro de 

gravame no veículo do autor caracteriza falha na prestação do serviço e 

gera a responsabilidade de indenizar, a qual, na lide, é objetiva, art. 14, 

caput, do CDC. III - Consoante jurisprudência do e. TJDFT, o registro 

indevido de gravame de alienação fiduciária perante o DETRAN gera dano 

moral indenizável. IV - A valoração da compensação moral deve observar 

os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a 

repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por 

sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor 

excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. 

Minorado o valor fixado pela r. sentença. V - Apelação parcialmente 

provida. (TJ-DF 07107430620178070020 DF 0710743-06.2017.8.07.0020, 

Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/08/2018, 6ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2018 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) (Grifei) A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais). 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da 

tutela, para: a) CONDENAR, a Reclamada BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à título de 

indenização por danos morais ocasionados a Reclamante JOSE ANTONIO 

VILELA, e por se tratar de responsabilidade extracontratual, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes neste processo, DETERMINANDO que a reclamada 

exclua o gravame no veiculo discutido neste processo, no prazo de 10 

(dez) dias sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais). Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001700-38.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VILOBALDO ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA AGRIFOGLIO VIANNA OAB - RS18668 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001700-38.2019.8.11.0004 Promovente: VILOBALDO ROSA DE 

OLIVEIRA Promovida: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O 

Reclamado não alegou preliminares, de forma que entendo que não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 

do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 

2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 
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Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. O autor 

ajuizou AÇÃO DECLARÁTORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c DANOS 

MORAIS, alegando que ao analisar seu extrato bancário onde recebe sua 

aposentadoria de um salário mínimo, teve conhecimento da cobrança do 

seguro da empresa reclamada, no entanto, assevera que jamais contratou 

qualquer serviço. Afirma que foi na agência bancária, ligou no call center e 

não conseguiu cancelar as cobranças indevidas, afirma que já foram 

realizadas dez cobranças de R$146,90 (cento e quarenta e seis reais e 

noventa centavos). Em sua defesa, a empresa reclamada alega que não 

há que se falar em devolução em dobro pela ausência de má-fé e 

assevera que não é cabível danos morais visto que o nome do autor não 

foi para os cadastros do SPC. Pugna pela improcedência. Inicialmente, 

diante da patente relação de consumo, necessário inverter o ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, cabendo a empresa reclamada 

apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

conforme artigo 373, II do CDC. Em que pese a argumentação da 

reclamada, nada menciona sobre a origem da cobrança em face do autor, 

restando evidente que foi indevida. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Assim, evidente a falha na prestação do serviço. 

2.2.1. DANO MATERIAL O autor requer a repetição do indébito pelo valor 

indevidamente cobrado em sua conta. Entendo que deve haver a 

devolução em favor do autor, no entanto esta deve ocorrer de forma 

simples, visto que não comprovada a má-fé da reclamada. 2.2.2 DANO 

MORAL Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a requerente teve seu crédito abalado com a 

cobrança indevida de um serviço não contratado. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DESCONTOS EM 

CONTA BANCÁRIA. SEGUROS NÃO CONTRATADOS. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ARTIGO 373, II DO CPC/15. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO 

PARCIALMENTE. 1 – Artigo 373, II do CPC/15: “O ônus da prova incumbe: II 

– ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor”; 2 – Teoria do Risco do Empreendimento; 3 – Enunciado 

Sumular nº 94 deste TJRJ: “CUIDANDO-SE DE FORTUITO INTERNO, O 

FATO DE TERCEIRO NÃO EXCLUI O DEVER DO FORNECEDOR DE 

INDENIZAR”; 4 – Na hipótese, a parte autora alega sobre suposta fraude 

na contratação de seguro em seu nome, afirmando que foram realizados 

descontos aos autos, verifico que a autora/apelante logrou êxito em 

comprovar os descontos realizados em sua conta bancária a título de 

seguro – fls. 17/28. Já a parte ré/apelada juntou aos autos o contrato de 

fls. 105/113 no qual sequer consta o nome da parte autora como 

contratante. Portanto, a parte ré/apelada não se desincumbiu do ônus de 

comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos 

termos do artigo 373, II do CPC, ônus que lhe caberia; 5 – Danos morais 

configurados e arbitrados em R$3.000,00. Parte autora passou a sofrer 

descontos em sua conta bancária onde é depositado o seu salário. 

Descontos que perduraram por aproximadamente 01 ano; 6 – 

Precedentes: 0018468-18.2015.8.19.0087 – APELAÇÃO Des (a). FABIO 

UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO – Julgamento:08/09/2016 – 

VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR e Processo: 

0068756-08.2014.8.19.0021 – APELAÇÃO DES. LUIZ FERNANDO DE 

ANDRADE PINTO – Julgamento]; 11/11/2015 – VIGESIMA QUINTA 

CÂMARA CIVEL CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL.; 7 – Recurso de 

apelação conhecido e provido parcialmente. (TJ-RJ – APL: 

026111630201481900001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 4º VARA CIVEL, 

Relator: ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 14/06/2017, 

VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

19/06/2017). (Grifei) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE 

CONTRATO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO NÃO CONTRATADO. 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE, 

NOS TERMOS DO ART. 42, § ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL. 

OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO, SENTENÇA MANTIDA. 1 - No 

presente caso não se discute a ausência de contratação por qualquer das 

partes, fato este incontroverso, sendo necessária a devolução em dobro 

dos valores indevidamente descontados da conta corrente do autor (R$ 

270,60), em razão de não ter sido contratado o mencionado seguro, nos 

termos do que prevê o parágrafo único do art. 42 do CDC. 2 - No presente 

caso não se trata de contrato fraudulento, no qual a instituição bancária 

acaba sendo enganada também, mas caracterizada está a ausência de 

diligência e seriedade do Banco recorrente, e em razão do risco da 

atividade, responde o mesmo pela cobrança de valores por serviço não 

contratado, não havendo nos autos prova de engano justificável que 

fundamente a devolução na forma simples. 3 - A quantia de R$ 270,60 

(duzentos e setenta reais e sessenta centavos) descontada da conta do 

autor sem sombra de dúvidas faz falta a quem percebe mensalmente um 

salário mínimo a título de aposentadoria. Desse modo, verifico a existência 

de dano moral, ainda que in re ipsa, eis que os fatos ocorridos 

representam mais que meros dissabores, fazendo com que o recorrente 

ingressasse em juízo a fim de fazer valer seus direitos. Portanto, da 

análise do caso concreto vislumbra-se a cobrança indevida com desconto 

na conta corrente do recorrido, sendo necessária a devolução do indébito 

pelo dobro, bem como a indenização por danos morais. 4 - Revela-se 

adequada a fixação em danos morais no montante de R$ 10.000,00, valor 

este que tem sido arbitrado em casos semelhantes neste Sodalício, não 

importando em excesso também a fixação de honorários advocatícios em 

face do recorrente no montante de R$ 2.000,00, eis que o mesmo foi 

sucumbente no feito, devendo arcar com os ônus sucumbenciais. 5 - 

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Majorados os 

honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (art. 85, § 11 do CPC). (TJ-TO - 

APL: 00085933020198270000, Relator: MAYSA VENDRAMINI ROSAL, 

Data da Publicação: 10/04/2019) (Grifei) Assim, resta inegável o dever de 

reparação pela reclamada. A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$6.000,00 

(seis mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

INICIAL, para: a) CONDENAR, o Reclamado a pagar a quantia de 

R$1.416,90 (mil, quatrocentos e dezesseis reais e noventa centavos) à 

título de indenização por danos materiais ocasionados a Reclamante 

VILOBALDO ROSA DE OLIVEIRA, valor com incidência de juros de 1% (um 

por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). b) 

CONDENAR, o Reclamado COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO 

SUL a pagar a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) à título de 

indenização por danos morais ocasionados a Reclamante VILOBALDO 

ROSA DE OLIVEIRA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) 

ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária 
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pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). c) RATIFICO a tutela concedida para DECLARAR a inexistência 

do contrato discutido. Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001588-69.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARA RADDAI GUNTHER DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIOENAI DOS REIS SOUZA DE CAMPOS BARRETOS OAB - GO47100 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001588-69.2019.8.11.0004 Promovente: LEONARA RADDAI 

GUNTHER DE CAMPOS Promovida: PAGSEGURO INTERNET LTDA Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado não 

alegou preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. O autor 

ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, 

alegando que possuía abriu uma conta online na empresa reclamada em 

09.10.2015, com a finalidade de efetuar pagamentos. Assevera em 

resumo, que sua conta foi fraudada e foi adquirido produtos 

indevidamente pela sua conta. Alega que diante da falha da prestação do 

serviço, buscou cancelar a conta e até o momento não conseguiu. Em sua 

defesa, a reclamada alega que a conta da autora foi hackeada por sua 

culpa exclusiva, visto que necessita de senha para acesso. Alega que o 

produto adquirido não foi com o cartão de crédito da autora, de modo que 

a autora não teve nenhum prejuízo financeiro. Aduz ainda, que a conta foi 

cancelada em 16.04.2019 após solicitação. Pugna pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Na impugnação, a autora afirma a responsabilidade da 

reclamada diante dos documentos apresentados na contestação, visto 

que desde janeiro/2018, tinha ciência que a conta da autora foi hackeada 

e não comunicou tal fato, gerando os transtornos em questão. Em que 

pese as alegações da reclamada, evidente que agiu de forma indevida, ao 

ter ciência de que a conta da autora foi hackeada e não promoveu os 

meios aptos para informar a reclamante ou bloquear a conta. Com efeito, 

se a autora possuísse credito na conta, possivelmente teria sido usado o 

valor de forma indevida, de modo que evidente a falha na prestação do 

serviço, no entanto, não restou comprovado o prejuízo material da autora. 

No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. 

O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral. Curial 

enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de ressarcir o abalo moral por falha na prestação do serviço: 

CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE PAGAMENTOS 

ON LINE. PAGSEGURO. CONTA VIRTUAL INVADIDA POR HACKERS. 

UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO DINHEIRO DEPOSITADO EM DIVERSAS 

TRANSAÇÕES. SISTEMA DE GESTÃO FALHO. SEGURANÇA DEFICIENTE. 

AUSÊNCIA DO BLOQUEIO DAS OPERAÇÕES NO PRAZO ANUNCIADO. 

DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

ART. 14 DO CDC. DEVER DE REPARAR O PREJUÍZO. DANO MATERIAL 

COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. Sentença confirmada. Recurso 

improvido. (TJ-RS - Recurso Cível: 71006101513 RS, Relator: Ricardo Pippi 

Schmidt, Data de Julgamento: 01/07/2016, Quarta Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/07/2016) RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

CONTA INVADIDA. DÉBITOS E DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DEVER DE 

RESSARCIR. RECURSO DESPROVIDO. Recurso conhecido e desprovido. 

Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, 

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela Ré, nos 

exatos termos deste voto. (TJ-PR - RI: 000502002201481601820 PR 

0005020-02.2014.8.16.0182/0 (Acórdão), Relator: Moema Santana Silva, 

Data de Julgamento: 01/09/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

04/09/2015) A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais). 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL PEDIDO INICIAL, mantendo os 

efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, a Reclamada PAGSEGURO 

INTERNET LTDA a pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) à título 

de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante LEONARA 

RADDAI GUNTHER DE CAMPOS, e por se tratar de responsabilidade 

extracontratual, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 

STJ). b) SUGIRO improcedência dos pedidos de danos materiais. c) Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes neste processo. Fica a parte condenada ciente de 

que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001596-46.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001596-46.2019.8.11.0004 Promovente: ALESSANDRA KELLY 

CHAVES SBRISSA ABUD Promovido: TRANSPORTES AEREOS 

PORTUGUESES S/A VISTOS, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES O Reclamado não alegou preliminares, de forma que 

entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a 

análise de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS e MATERIAIS, onde afirma a Reclamante em resumo, que 

realizou uma viagem aérea com a empresa reclamada, com percurso de 

Amsterdã a cidade de São Paulo. Afirma que o serviço aéreo foi 

excelente, no entanto ao chegar em São Paulo, percebeu que sua mala 

estava totalmente danificada, conforme foto anexada aos autos. Afirma 

que procurou informações no balcão de atendimento do próprio aeroporto 

e foi informada que deveria ligar no telefone que se encontrava no site, no 

entanto, não conseguindo contato e solução com a ré ingressou com a 

presente ação. Afirma que a mala possuía poucos meses de uso, e por 

isso se irresigna com a situação. Em sua defesa, a empresa reclamada 

alega que a autora não comprova a tentativa de contato administrativo, de 

modo que não comprova suas alegações quanto a sua responsabilidade. 

Assevera que as malas estão sujeitas ao desgaste com o tempo, e que a 

autora assinou termo que retirou sua bagagem em perfeito estado, 

pugnando pela improcedência da inicial. Em que pese as alegações da 

empresa reclamada, não apresentou aos autos o documento que confirma 

que a autora assinou que retirou sua bagagem sem avaria. Sendo assim, e 

diante das fotos e documentos que comprovam que a autora realizou a 

viagem com a ré, e ainda, o curto lapso temporal com que ingressou com a 

demanda, são capazes de demonstrar a verossimilhança nas alegações. 

Havendo típica relação de consumo, nos termos do art. 14 da Lei 8.078/90, 

a responsabilidade do fornecedor do produto ou serviço é objetiva, onde 

basta haver a relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano 

sofrido pela vítima, para emergir o dever de reparar os danos decorrentes. 

Assim, entendo devido a restituição do valor do produto danificado a título 

de danos materiais. Ademais, denota-se que é responsabilidade das 

empresas transportadoras, os bens transportados por esta, pois deve 

transportar as bagagens dos passageiros e levá-las incólume ao seu 

destino, para que não seja caracterizada a má prestação de serviço. Não 

incide qualquer dos motivos elencados no § 3º do art. 14, do CDC, logo, 

ressai o dever de indenizar. O fato ultrapassa a linha do mero dissabor, 

pois é cediço que a parte autora passou a conviver com uma situação 

inesperada que lhe causou constrangimentos, aborrecimentos e 

preocupações. Nesse sentido a jurisprudência: CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPANHIA AÉREA. ATRASO NO 

VÔO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 

DA PARTE RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO POR SE MOSTRAR ADEQUADO AO CASO CONCRETO, AOS 

CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO 

MATERIAL EVIDENCIADO. MALA DANIFICADA. FOTOGRAFIAS E 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS 

DESPROVIDOS. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007485113 RS, Relator: José 

Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 18/07/2018, Segunda 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

19/07/2018) Dessa forma, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para a) 

CONDENAR, a Reclamada a pagar a quantia de R$380,00 (trezentos e 

oitenta reais) à título de indenização por danos materiais ocasionados à 

Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir 

da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo 

INPC devida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). b) CONDENAR, a 

Reclamada TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A a pagar a 

quantia de R$3.000,00 (três mil reais) à titulo de indenização por danos 

morais ocasionados à Reclamante ALESSANDRA KELLY CHAVES 

SBRISSA ABUD, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) a 

partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001587-84.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DE MATOS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTALIS INST SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELEGRAF 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS OAB - RS56630-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001587-84.2019.8.11.0004 Promovente: WILSON DE MATOS 

CARVALHO Promovido: POSTALIS INST SEGURIDADE SOCIAL DOS 

CORREIOS E TELEGRAF Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 
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relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES O Reclamado trata-se de previdência complementar 

fechada, pleiteando pela inaplicabilidade do CDC. Acolho a preliminar com 

base nos fundamentos mencionados. Requer ainda a inépcia da inicial, no 

entanto não verifico no caso seus requisitos. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. O autor 

ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS, afirmando que realizou um reparcelamento da dívida que possuía 

com a reclamada, sendo acordado uma entrada no valor de R$ R$1.536,08 

(mil, quinhentos e trinta e seis reais e oito centavos) e mais 96 prestações 

no valor de R$337,52 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois 

centavos) que seriam descontados em folha, conforme faz prova em 

anexo. Alega que indevidamente teve seu nome protestado por uma dívida 

paga, de modo que busca auxilio do Poder Judiciário por não conseguir 

resolver a situação de forma administrativa. Em sua defesa, a reclamada 

alega que o autor confirma a dívida, devendo ser julgado improcedente 

seu pedido. Analisando os documentos apresentados no processo, 

verifica-se o protesto da dívida referente as parcelas dos meses de 

fevereiro e março/2019, no entanto, o autor apresentado extrato do seu 

subsidio demonstrando o desconto da parcela respectiva que esta sendo 

cobrada, e na contestação, a reclamada nada menciona sobre a prova do 

pagamento. Assim, resta evidente a falha na prestação do serviço. 3.1. 

DO DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação a titulo de dano 

moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que as cobranças 

indevidas geram aborrecimentos diversos de mero dissabor, uma vez que 

frustram a relação de consumo e confiança entre a promovente e a 

Promovida. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS INSCRIÇÃO INDEVIDA. SPC. DANOS MORAIS 

CARACTERIZADOS. 1 – Tendo em vista que a inscrição do nome da 

devedora no SPC ocorreu após o pagamento da dívida, resta 

caracterizado o ato ilícito, sendo irrelevante a comprovação do prejuízo. 2 

– Considerando as peculiaridades do caso concreto, revela-se razoável e 

proporcional o valor fixado na sentença, a título de danos morais em R$ 

7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), sendo suficiente para coibir a 

prática ilegal de cobrar dívidas inexigíveis, levando-se em conta o caráter 

pedagógico da indenização, a considerável culpabilidade do réu na 

ocorrência do ilícito, que deixou de observar, de averiguar se já havia sido 

realizado o pagamento da dívida, bem como a angústia da autora que é 

pessoa humilde e depende de um bom nome da praça para fazer compras 

parceladas. 3 – Evidenciada a sucumbência recursal, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença para 20% do 

valor da condenação, conforme artigo 85, § 11 do CPC. RECURSO DE 

APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO – APL: 

02146455520168090100, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de 

Julgamento: 08/02/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

08/02/2019). (GRIFO NOSSO) A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 7.000,00 

(sete mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, o Reclamado POSTALIS INST 

SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELEGRAF, a pagar a quantia de 

R$7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante WILSON DE MATOS CARVALHO, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o débito em 

discussão no processo, visto que já está quitado, revogando os efeitos da 

tutela, e determinando que seja oficiado o Cartório para remoção da 

restrição, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$200,00 

(duzentos reais). Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001578-25.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RIBEIRO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0006293S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001578-25.2019.8.11.0004 Promovente: JOSE CARLOS 

RIBEIRO DE PAULA Promovido: BANCO BMG S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Em preliminar a 

reclamada alega que apresenta o contrato que comprova a origem da 

dívida discutida, de modo que se o Juízo entender que há necessidade de 

perícia, pleiteia pela declaração de incompetência. REJEITO a preliminar 

suscitada, não verificando a necessidade de perícia no documento 

apresentado. Entendo que não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo 

qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 
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Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. O autor 

ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS, onde afirma que indevidamente teve lançado em sua conta 

corrente quantia referente a empréstimo que não foi contratado, alega que 

tentou várias vezes cancelar as cobranças em sua conta, e dessa forma, 

diante da cobrança de mais de 18 (dezoito) parcelas, pleiteia que seja 

autorizado a devolução da diferença do valor indevidamente depositado 

em seu favor. Em sua defesa, o banco reclamado alega que a contratação 

do autor não foi empréstimo, e sim saque na modalidade de cartão de 

crédito. Afirma a regular adesão através do contrato e documentos 

apresentados em anexo. Na impugnação o autor menciona que a 

assinatura transcrita no contrato não lhe pertence, sem argumentar sobre 

os demais elementos apresentados na contestação. Com efeito, ainda que 

cabível a inversão do ônus da prova, verifica-se que deve o promovente 

comprovar suas alegações nos termos do Art. 373, I do CPC. Verifica-se 

que a reclamada apresenta contrato, com cópia da CNH e declaração de 

endereço do autor. Diante do documento de habilitação apresentado 

inexiste duvida que se trata do autor. Em que pese os argumentos do 

autor, diante de todos os fatos narrados, existe prova suficiente do 

vínculo contratual. Neste sentido, também colaciono o seguinte 

entendimento: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. COBRANÇA DEVIDA. 1 

- Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. 

Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de inexigibilidade de 

débito, repetição de indébito e indenização por danos morais em razão de 

contrato de empréstimo consignado que o autor alega não ter firmado. 

Recurso do autor visando à reforma da sentença, que julgou 

improcedentes os pedidos. 2 - Contrato de empréstimo consignado. Vício 

de consentimento. Ausência de demonstração. Preenchimento das 

exigências legais. A anulação de negócio jurídico demanda a 

demonstração de vício de consentimento, não evidenciado no caso em 

exame. O fato de o autor ser analfabeto, por si só, não macula o contrato 

de empréstimo em questão, mormente porque fora firmado com 

observância das exigências previstas no art. 595 do Código Civil (ID. 

7378360). Além disso, os documentos de ID. 7378366 e 7378367 

demonstram que o autor recebeu o crédito relativo ao mútuo firmado, o 

que também respalda a regularidade da contratação. Nesse quadro, 

ausente a hipótese de fraude bem como, demonstração de outros vícios 

no contrato, não há que se falar em declaração de nulidade do contrato, 

de inexigibilidade de débitos e nem de repetição do valor das parcelas. 3 - 

Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade 

civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de 

ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 

186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios 

fundamentos. 4 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da 

causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da 

concessão da gratuidade de justiça. (TJ-DF 07031172920188070010 DF 

0703117-29.2018.8.07.0010, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 28/03/2019, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

08/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que a 

contratação do empréstimo foi legitima. 3. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 

Ingressando a parte autora com ação de indenização moral, sabendo que 

a dívida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Neste sentido: 

EMENTA: INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO NEGATIVA -EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Para que ocorra a 

condenação por litigância de má-fé, é necessário que se faça prova da 

instauração de litígio infundado ou temerário, bem como da ocorrência de 

dano processual em desfavor da parte contrária. Sendo o ajuizamento da 

ação absolutamente temerário, deve ser mantida a penalidade aplicada 

pelo MM. Juiz a quo. (TJ-MG - AC: 10000190675736001 MG, Relator: 

Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de 

Publicação: 23/08/2019) (Grifei). Assim, é indiscutível a litigância de má-fé 

da parte demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 

80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 4. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO 

PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos 

termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO 

ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da 

Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 

85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 10% sobre o 

valor da causa em honorários advocatícios em favor da parte contrária e 

10% referente as custas processuais. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001069-94.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BONANZA CRED INTERMEDIACAO FINANCEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001069-94.2019.8.11.0004 Promovente: VALDECY OLIVEIRA 

DA SILVA Promovido: BONANZA CRED INTERMEDIACAO FINANCEIRA 

LTDA - ME Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. REVELIA Decreto a revelia 

da promovida com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, pois 

apesar de devidamente citada, deixou de comparecer a sessão de 

conciliação e apresentar contestação. No entanto, considero que a revelia 

é relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial serão 

considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz. 2.3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. O autor ajuizou AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA, 

afirmando que entrou em contato com a reclamada, em razão de um 

anúncio no facebook de empréstimo facilitado. Afirma que após a 

negociação a reclamada solicitou o deposito da quantia de R$300,00 

(trezentos reais) para liberação do empréstimo de R$5.000,00 (cinco mil 

reais), o que foi realizado pelo autor. Assevera que posteriormente 

solicitou mais depósitos, momento que percebeu que se tratava de fraude. 

Pugna pela restituição do valor pago. Verifico que através dos 

documentos apresentados pelo autor, comprova-se a cobrança indevida, 

visto que a reclamada não comprovou nos autos a liberação do valor do 

empréstimo. Assim, devido a restituição do valor discutido. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, 

para: a) CONDENAR a Reclamada BONANZA CRED INTERMEDIACAO 

FINANCEIRA LTDA - ME a pagar à quantia de R$300,00 (trezentos reais) 

ao Reclamante VALDECY OLIVEIRA DA SILVA a título de danos materiais, 

com juros moratórios de 1% desde o vencimento (Súmula 54 STJ) e 

corrigidos monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 

STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 
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prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-36.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE BARROS ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000368-36.2019.8.11.0004 Promovente: RAFAEL DE BARROS 

ASSIS Promovido: GOL LINHAS AÉREAS S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES De proêmio, acolho a alteração do 

nome da reclamada para GOL LINHAS AÉREAS S/A. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS, onde afirma que 

adquiriu passagens de Rio Grande do Sul destino Goiânia para a data de 

25.01.2019, inclusive já teria adquirido passagens de ônibus de Goiânia 

sentido Barra do Garças-MT. Aduz que na data do embarque houve 

atraso considerável na saída do voo que ocorreu as 14h:30min, sendo 

que estava previsto as 13h:05min com destino a Guarulhos. Aduz que não 

foi possível pouso em Guarulhos, pousando em Curitiba por volta das 16h. 

Aduz que a empresa forneceu transporte para cidade de Guarulhos, no 

entanto não lhe interessava pois pretendia ir para cidade de Goiânia, onde 

a ré alegou que teria voo disponível somente no dia seguinte, e com isso 

optou para ir para Cuiabá no voo que deveria sair as 00h:55min. Alega que 

novamente ocorreu atraso, vez que o avião decolou somente as 

02h:30min. Sendo que ao chegar em Cuiabá teve que comprar outra 

passagem de retorno para Barra do Garças. Em sua defesa, a reclamada 

alega que em razão da condição climática teve que direcionar os voos 

com destino São Paulo para Curitiba. Relata que realocou a parte autora no 

voo direito para Várzea Grande-MT, e que teve o atraso somente de uma 

hora. Aduz que o atraso se deu apenas em razão da reacomodação dos 

trechos, e que foi prestado toda assistência para autora, fornecendo 

inclusive comida para os passageiros. Inicialmente, diante da patente 

relação de consumo, necessário inverter o ônus da prova, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC, cabendo a empresa reclamada apresentar fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme artigo 

373, II do CDC. Analisando os fatos e documentos do processo, 

verifica-se que a partir do atraso do primeiro voo da autora, foi 

desencadeado uma série de atrasos, sendo que a autora chegaria em 

Goiânia as 17h:30, porém chegou em Cuiabá-MT somente as 04h da 

manhã do dia seguinte. Ainda, quanto a alegação que o promovido 

forneceu alimentação não merece prosperar, visto que o valor de R$32,00 

(trinta e dois reais), não é suficiente para autora se alimentar durante o 

dia. 2.2.1 DO DANO MATERIAL A autora pleiteia a título de danos materiais, 

a restituição do valor das passagens de ônibus de Goiânia e de Cuiabá, 

totalizando a quantia de R$177,57 (cento e setenta e sete reais e 

cinquenta e sete centavos). Pois bem, entendo devido a restituição da 

passagem adquirida em Goiânia, que em decorrência do atraso, a autora 

acabou perdendo o embarque. Assim, devido a devolução da quantia de 

R$63,97 (sessenta e três reais e noventa e sete centavos), de forma 

simples, visto que não demonstrado a má-fé da promovida. 2.2.2. DANOS 

MORAIS Dessa forma, resta evidente a falha na prestação do serviço da 

reclamada. Neste sentido: Apelação – Responsabilidade civil – Transporte 

aéreo – Ação indenizatória por danos morais – Procedência – Atraso de 

voo de mais de doze horas do horário inicialmente previsto para chegada 

ao destino – Alegação da companhia aérea no sentido de que o atraso 

ocorreu devido às más condições climáticas que não restou provada – 

Prestação de assistência a passageira com alimentação que não afasta 

sua responsabilidade em razão do descumprimento injustificado do 

contrato de transporte – Danos morais configurados e que, ademais, 

independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador – 

Montante arbitrado pelo douto Magistrado que merece ser mantido – Termo 

inicial dos juros de mora a partir da citação, como constou na r. sentença 

– Recurso da ré improvido. (TJ-SP – AC: 10029863720198260003 SP 

1002986-37.2019.8.26.0003, Relator: Thiago de Siqueira, Data de 

Julgamento: 01/07/2019, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 01/07/2019). (Grifei) Assim, no que tange ao pedido de 

reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de 

indenização. Dispõe o Código Civil Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." 

Tal artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a 

responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir 

da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de indenizar, no 

sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo 

causal e dano. O dano moral passível de indenização segundo nosso 

ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, 

bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de 

culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso 

vertente. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, a 

hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e 

constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a 

fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a 

Reclamada a pagar à quantia de R$63,97 (sessenta e três reais e noventa 

e sete centavos) a título de dano material, a Reclamante, e por se tratar de 

responsabilidade contratual, valor com juros moratórios de 1% ao mês 

desde o vencimento (Súmula 54 STJ – mora ex ré) e correção monetária 

pelo INPC desde a publicação desde efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). b) 

CONDENAR a Reclamada GOL LINHAS AÉREAS S/A a pagar a quantia de 

R$8.000,00 (oito mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante RAFAEL DE BARROS ASSIS, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) desde o evento danoso (Súmula 

54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). c) DETERMINO que a 

secretaria retifique o nome da empresa reclamada no sistema para GOL 

LINHAS AÉREAS S/A conforme contestação. Fica a parte condenada 
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ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não 

houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos 

termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002117-88.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME COSTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES OAB - MT12843/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002117-88.2019.8.11.0004 Promovente: GUILHERME COSTA 

RODRIGUES Promovido: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES A ré apresentou 

preliminar de conexão, alegando que existe outra parte reclamante que 

ingressou com processo aduzindo mesmos fatos. Preliminar que REJEITO 

tendo em vista que as partes terem sofrido a mesma situação não obriga 

ao ingresso de ação conjuntamente, não sendo hipótese de litisconsórcio 

ativo obrigatório 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. O autor ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, afirmando que adquiriu uma passagem aérea da 

empresa reclamada com embarque previsto para 06.07.2019 as 14h20min, 

com saída de Barra do Garças-MT e destino Goiânia-GO. No entanto, 

afirma que minutos antes do embarque o voo foi cancelado, e que esta 

seria a única oportunidade que teria para confraternizar com seus avós, 

tios e demais familiares na cidade de Goiânia, visto que retornaria para 

cidade de Belo Horizonte no dia seguinte em razão dos seus estudos. 

Assevera que teve que se deslocar para a cidade de Goiânia-GO de 

ônibus, que ocorreu na madrugada do dia 07.07, tendo em vista a conexão 

prevista na data de 07.07 as 14h para cidade de São Paulo. Afirma que 

recebeu somente um voucher alimentação de R$60,00 (sessenta reais), e 

perdeu o jantar com sua família previsto para ocorrer dia 06 de julho. Em 

sua defesa, a empresa reclamada alega que o cancelamento do voo foi 

necessário em razão da necessidade de manutenção na aeronave. 

Assevera que tentou foi verificada as possibilidade para reacomodação 

do autor para que chegasse ao seu destino final, no entanto, o mesmo 

optou pelo cancelamento integral e reembolso. Aduz que foi disponibilizado 

um voucher alimentação ao autor, cumprindo as determinações previstas 

na ANAC. Pois bem, as companhias de transporte aéreo de passageiro, 

em razão das peculiaridades decorrente da atividade econômica 

desenvolvida, possuem uma margem de tolerância de 4 (quatro) horas 

para a conclusão do serviço proposto após o prazo contratualmente 

previsto, conforme disposto nos artigos 230 e 231 do Código Brasileiro de 

Aeronáutica e também na Resolução 400/2016 da Agência Nacional de 

Aviação Civil, conforme seu artigo 21: Art. 21. O transportador deverá 

oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do 

serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do 

passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro 

horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de 

voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda 

de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive 

nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do 

transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste 

artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o 

transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo 

atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente 

contratado. (grifo nosso) Assim, independentemente do motivo, quando há 

atraso na chegada do passageiro por período superior a 4 (quatro) horas, 

há serviço ineficiente e, consequentemente, ato ilícito. No caso dos autos, 

resta evidenciado que o voo foi cancelado. Importante ressaltar que os 

problemas mecânicos ou técnicos na aeronave se insere nos riscos da 

própria atividade empresarial, caracterizando fortuito interno, de modo que 

incumbe ao prestador do serviço adotar as medidas necessárias à 

prevenção dos danos decorrentes de sua atividade, sob pena de 

responder de forma objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes. 

Assim, não providenciando outros meios, como a disponibilização de outra 

aeronave, resta evidente o prejuízo causado a parte autora. Nesse 

sentido, é o entendimento jurisprudencial: INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO E 

ATRASO DE VOO. Responsabilidade civil decorrente de má prestação do 

serviço de companhia aérea, tais como comunicação e prestação de 

assistência material. Irrelevância da causa ensejadora do cancelamento e 

atraso. Aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do 

Consumidor. Responsabilidade objetiva da empresa aérea. Dano moral 

presumível e indenizável "in re ipsa". "QUANTUM" ARBITRADO. 

Insuficiência. Indenização elevada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em 

atenção aos princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. 

Sentença parcialmente reformada. Apelação parcialmente provida. (TJ-SP 

- AC: 10069472020188260003 SP 1006947-20.2018.8.26.0003, Relator: 

JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2019, 15ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2019) (Grifei) Da 

análise dos autos, conforme fato reconhecido pela parte promovida, 

denota-se que o autor chegou ao seu destino apenas no dia seguinte, ou 

seja, ultrapassadas as 4 horas de atraso permitido pela legislação. Desta 

forma, encontra-se caracterizada conduta ilícita, ensejadora de danos 

morais, conforme entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES DO 

TJPE. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO 

UNÂNIME. - O fornecedor possui responsabilidade objetiva pela falha na 

prestação do serviço (art. 14, CDC), sendo certo que as circunstâncias 

inerentes à própria atividade, tais como a manutenção das aeronaves, não 

são aptas a afastar o dever de indenizar o consumidor pelos danos 

materiais comprovadamente provenientes do cancelamento do voo, e 

pelos danos morais presumidos do próprio fato.- Indenização fixada em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), à luz dos princípios de razoabilidade e 

proporcionalidade, em atenção às peculiaridades fáticas do caso 

concreto, a fim de compensar o consumidor lesado sem ocasionar o seu 

enriquecimento indevido.- Precedentes do TJPE. (TJ-PE - APL: 4519317 PE, 

Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 

13/02/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2019) (Grifei) Em 

se tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento de 

sua reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do dano 

(art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não 

enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado 

o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), 

de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros 

atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos 

os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no 

importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO 
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PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, para: a) 

CONDENAR, a Reclamada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A a 

pagar a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) à título de indenização por 

danos morais ocasionados ao Reclamante GUILHERME COSTA 

RODRIGUES, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir 

da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 

STJ). b) DETERMINO que a secretaria retifique o nome da empresa 

reclamada no sistema para AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, 

conforme contestação. Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-12.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA CRISTINA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ALVES DE MATOS OAB - MT0004502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000777-12.2019.8.11.0004 Promovente: ERIKA CRISTINA SILVA 

CAMPOS Promovido: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 

S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O 

Reclamado não alegou preliminares, de forma que entendo que não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 

do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 

2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO c/c DANOS MORAIS, onde em resumo, 

alega a Reclamante que adquiriu uma passagem com a empresa 

reclamada pagando a quantia de R$692,14 (seiscentos e noventa e dois 

reais e quatorze centavos). Afirma que necessitando alterar a data da 

viagem, foi informada da cobrança da multa na quantia de R$ 573,10 

(quinhentos e setenta e três reais e dez centavos). Assevera que diante 

desse fato solicitou o reembolso não sendo atendida. Em sua defesa, a 

empresa reclamada alega ser devido a cobrança de 10% quando 

necessária a alteração no contrato e ainda 15% pela taxa do serviço, 

conforme previsão contratual. Afirma que a autora jamais pleiteou o 

cancelamento ou o ressarcimento do valor pago. Aduz que inexiste dever 

de indenizar. Na impugnação, a parte autora alega que perdeu o voo 

porque a confirmação da viagem somente foi recebida 05 (cinco) horas 

após a partida do voo, de modo que não poderia ter se deslocado para a 

cidade de Brasília sem a confirmação previa. Pois bem. Verifica-se que na 

inicial a parte autora afirma que necessitou alterar a data da viagem, e 

diante do valor excessivo da multa pugnou pelo cancelamento do contrato, 

no entanto, na impugnação alega fatos totalmente diversos, afirmando que 

perdeu o voo. A princípio percebe-se que pelos documentos anexados na 

inicial, não restou comprovado nenhuma solicitação de cancelamento pela 

parte autora, o que se confirma na impugnação onde assevera que 

perdeu o voo da viagem. Com efeito, tendo a autora comprado a 

passagem, não há justificativa nos autos que demonstre qualquer motivo 

que lhe impossibilitava de viajar, cabendo a mesma ter chegado no 

aeroporto no horário previsto, de modo que se eventualmente ocorresse 

alguma falha na prestação do serviço, esta poderia ser ressarcida. Porém, 

não resta demonstrado nenhuma falha na prestação do serviço. 

Verifica-se que a autora conforme alegações aduzidas na inicial já ciente 

que não poderia comparecer ao voo pugnou pela alteração da passagem, 

no entanto não se sabe o momento da solicitação, visto que a autora omitiu 

as datas da conversa anexada, e sendo próximo da hora do embarque, 

evidentemente que seria cobrado outra passagem, justificando o valor 

cobrado para alteração. Assim, não havendo nenhuma falha na prestação 

do serviço da reclamada, e ainda considerando que a parte autora perdeu 

o voo sem previa comunicação ou solicitação de cancelamento, não há 

que se falar em restituição do valor pago. Da mesma forma, inexiste danos 

morais a serem ressarcidos. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (2016), SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013058-80.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORZAIDES GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLINGER FELIPE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES OAB - MT0013613A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 8013058-80.2016.8.11.0004 Promovente: DORZAIDES GOMES 

DA SILVA Promovido: KLINGER FELIPE DA SILVA Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO Dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado não alegou 

preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. REVELIA A 

parte autora pleiteou em audiência de instrução, a decretação de revelia 

do reclamado, diante da ausência de advogado para representação no 

ato. Considerando, a ausência do autor na audiência de conciliação, 

ausência de contestação e ausência do advogado do reclamado na 

audiência de instrução, DEVIDO reconhecer a REVELIA, ressaltando que 

seus efeitos são relativos, cabendo ao promovente comprovar suas 

alegações. 2.3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 
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fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, sendo realizada audiência de instrução, com oitiva de uma 

testemunha da parte autora. O autor ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS em decorrência de acidente de trânsito, aduzindo que 

na data de 21.11.2016, estavam trafegando com seu caminhão quando 

ocorreu a colisão da parte traseira do seu veículo. Afirma que os danos 

materiais de pequena monta, atingiram a quantia de R$849,32 (oitocentos e 

quarenta e nove reais e trinta e dois centavos). O reclamado não 

apresentou contestação e não compareceu na audiência de conciliação. 

Em audiência de instrução, a testemunha ADÃO PEREIRA DE ABREU, que 

era o motorista do caminhão, afirmou que o acidente ocorreu no período 

noturno. Afirma que descarregou o caminhão na empresa JBS, e dirigiu-se 

ao centro. Afirma que estava chovendo, e o para-brisa embaçado, 

momento em que ligou o pisca alerta, e foi descendo a pista limpando o 

para-brisa, momento que percebeu a batida em sua traseira. Aduz que 

após a batida desceu do caminhão, verificou os danos do veículo e 

comunicou o autor da presente ação, que é o proprietário do veículo. 

Afirma que na delegacia, o reclamado lhe humilhou aduzindo que o veículo 

era antigo, ainda afirma que e que jamais se responsabilizou pelos danos 

no veículo. Analisando os documentos constantes no processo, 

verifica-se que no boletim de ocorrência, o reclamado aduziu que o veículo 

do autor estava parado no meio da pista sem sinalizar, e o autor afirmou 

que estava em velocidade lenta por estar limpando o para-brisa que 

estava embaçado. Assim, os fatos deveriam ser esclarecidos na 

audiência de instrução, e considerando que o reclamado não produziu 

provas, forçoso reconhecer a legitimidade das alegações do promovente, 

e considerar a responsabilidade do reclamado pelos prejuízos causados 

no evento discutido neste processo. 2.3.1. DANOS MATERIAIS O 

promovente pugna por reparação material na quantia de R$849,32 

(oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos), e conforme 

Notas fiscais em anexo, entendo devido. Não há outros pedidos. 

3.DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

com resolução de mérito, para: a) CONDENAR o Reclamado KLINGER 

FELIPE DA SILVA a pagar a quantia R$ 849,32 (oitocentos e quarenta e 

nove reais e trinta e dois centavos) ao Reclamante DORZAIDES GOMES 

DA SILVA a título de dano material, e por se tratar de obrigação 

extracontratual, valor atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês 

desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC 

desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). Fica a parte condenada ciente 

de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002118-73.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARA FERREIRA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES OAB - MT12843/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002118-73.2019.8.11.0004 Promovente: LARA FERREIRA 

FREITAS Promovido: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado não 

alegou preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. A autora ajuizou AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, afirmando que adquiriu uma 

passagem aérea da empresa reclamada com embarque previsto para 

06.07.2019 as 14h20min, com saída de Barra do Garças-MT e destino 

Goiânia-GO. No entanto, afirma que minutos antes do embarque o voo foi 

cancelado, e que esta seria a única oportunidade que teria para 

confraternizar com seus avós, tios e demais familiares, visto que 

retornaria para cidade de Belo Horizonte em razão dos seus estudos. 

Assevera que teve que se deslocar para a cidade de Goiânia-GO de 

ônibus, que ocorreu na madrugada do dia 07.07, tendo em vista a conexão 

prevista na data de 07.07 as 14h para cidade de São Paulo. Afirma que 

recebeu somente um voucher alimentação de R$60,00 (sessenta reais), e 

perdeu o jantar com sua família previsto para ocorrer dia 06 de julho. Em 

sua defesa, a empresa reclamada alega que o cancelamento do voo foi 

necessário em razão da necessidade de manutenção na aeronave. 

Assevera que tentou foi verificada as possibilidade para reacomodação 

do autor para que chegasse ao seu destino final, no entanto, o mesmo 

optou pelo cancelamento integral e reembolso. Aduz que foi disponibilizado 

um voucher alimentação ao autor, cumprindo as determinações previstas 

na ANAC. Pois bem, as companhias de transporte aéreo de passageiro, 

em razão das peculiaridades decorrente da atividade econômica 

desenvolvida, possuem uma margem de tolerância de 4 (quatro) horas 

para a conclusão do serviço proposto após o prazo contratualmente 

previsto, conforme disposto nos artigos 230 e 231 do Código Brasileiro de 

Aeronáutica e também na Resolução 400/2016 da Agência Nacional de 

Aviação Civil, conforme seu artigo 21: Art. 21. O transportador deverá 

oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do 

serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do 

passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro 

horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de 

voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda 

de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive 

nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do 

transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste 

artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o 

transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo 

atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente 

contratado. (grifo nosso) Assim, independentemente do motivo, quando há 

atraso na chegada do passageiro por período superior a 4 (quatro) horas, 

há serviço ineficiente e, consequentemente, ato ilícito. No caso dos autos, 

resta evidenciado que o voo foi cancelado. Importante ressaltar que os 

problemas mecânicos ou técnicos na aeronave se insere nos riscos da 

própria atividade empresarial, caracterizando fortuito interno, de modo que 

incumbe ao prestador do serviço adotar as medidas necessárias à 

prevenção dos danos decorrentes de sua atividade, sob pena de 

responder de forma objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes. 

Assim, não providenciando outros meios, como a disponibilização de outra 

aeronave, resta evidente o prejuízo causado a parte autora. Nesse 

sentido, é o entendimento jurisprudencial: INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO E 

ATRASO DE VOO. Responsabilidade civil decorrente de má prestação do 

serviço de companhia aérea, tais como comunicação e prestação de 
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assistência material. Irrelevância da causa ensejadora do cancelamento e 

atraso. Aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do 

Consumidor. Responsabilidade objetiva da empresa aérea. Dano moral 

presumível e indenizável "in re ipsa". "QUANTUM" ARBITRADO. 

Insuficiência. Indenização elevada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em 

atenção aos princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. 

Sentença parcialmente reformada. Apelação parcialmente provida. (TJ-SP 

- AC: 10069472020188260003 SP 1006947-20.2018.8.26.0003, Relator: 

JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2019, 15ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2019) (Grifei) Da 

análise dos autos, conforme fato reconhecido pela parte promovida, 

denota-se que o autor chegou ao seu destino apenas no dia seguinte, ou 

seja, ultrapassadas as 4 horas de atraso permitido pela legislação. Desta 

forma, encontra-se caracterizada conduta ilícita, ensejadora de danos 

morais, conforme entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES DO 

TJPE. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO 

UNÂNIME. - O fornecedor possui responsabilidade objetiva pela falha na 

prestação do serviço (art. 14, CDC), sendo certo que as circunstâncias 

inerentes à própria atividade, tais como a manutenção das aeronaves, não 

são aptas a afastar o dever de indenizar o consumidor pelos danos 

materiais comprovadamente provenientes do cancelamento do voo, e 

pelos danos morais presumidos do próprio fato.- Indenização fixada em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), à luz dos princípios de razoabilidade e 

proporcionalidade, em atenção às peculiaridades fáticas do caso 

concreto, a fim de compensar o consumidor lesado sem ocasionar o seu 

enriquecimento indevido.- Precedentes do TJPE. (TJ-PE - APL: 4519317 PE, 

Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 

13/02/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2019) (Grifei) Em 

se tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento de 

sua reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do dano 

(art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não 

enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado 

o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), 

de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros 

atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos 

os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no 

importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, para: a) 

CONDENAR, a Reclamada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A a 

pagar a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) à título de indenização por 

danos morais ocasionados ao Reclamante LARA FERREIRA FREITAS, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) 

DETERMINO que a secretaria retifique o nome da empresa reclamada no 

sistema para AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, conforme 

contestação. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001832-95.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE GONCALVES AYRES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBBIA CAMILA NUNES PAIVA OAB - MT0022484A (ADVOGADO(A))

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001832-95.2019.8.11.0004 Promovente: MARIANE 

GONCALVES AYRES PINTO Promovido: AZUL LINHAS AEREAS 

BRASILEIRAS S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES O Reclamado não alegou preliminares, de forma que 

entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a 

análise de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. O autor ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS e MATERIAIS, afirmando adquiriu uma passagem aérea 

da empresa reclamada com embarque previsto para 06.07.2019 com saída 

de Goiânia-GO e destino Barra do Garças-MT, com escala na cidade de 

Cuiabá-MT. Afirma que ao parar na cidade de Cuiabá ocorreu um atraso 

de 02 (duas) horas e 30 (trinta) minutos, onde a reclamada informou a 

impossibilidade de voo, e ofereceu voucher alimentação de R$35,00 (trinta 

e cinco reais), e transporte. No entanto, ao invés de ter chegado ao seu 

destino as 16h50min, conforme previsto, chegou somente do dia seguinte 

as 02h30min da madrugada, perdendo seu compromisso. Em sua defesa, 

a empresa reclamada alega que o cancelamento do voo foi necessário em 

razão da necessidade de manutenção na aeronave. Assevera que tentou 

foi verificada as possibilidade para reacomodação do autor para que 

chegasse ao seu destino final, bem como foi disponibilizado um voucher 

alimentação ao autor, cumprindo as determinações previstas na ANAC. 

Pois bem, as companhias de transporte aéreo de passageiro, em razão 

das peculiaridades decorrente da atividade econômica desenvolvida, 

possuem uma margem de tolerância de 4 (quatro) horas para a conclusão 

do serviço proposto após o prazo contratualmente previsto, conforme 

disposto nos artigos 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica e 

também na Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil, 

conforme seu artigo 21: Art. 21. O transportador deverá oferecer as 

alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por 

outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, 

nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em 

relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou 

interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo 

subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos 

casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do 

transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste 

artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o 

transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo 

atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente 

contratado. (grifo nosso) Assim, independentemente do motivo, quando há 

atraso na chegada do passageiro por período superior a 4 (quatro) horas, 

há serviço ineficiente e, consequentemente, ato ilícito. No caso dos autos, 

resta evidenciado que o voo foi cancelado. Importante ressaltar que os 

problemas mecânicos ou técnicos na aeronave se insere nos riscos da 

própria atividade empresarial, caracterizando fortuito interno, de modo que 

incumbe ao prestador do serviço adotar as medidas necessárias à 

prevenção dos danos decorrentes de sua atividade, sob pena de 
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responder de forma objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes. 

Assim, não providenciando outros meios, como a disponibilização de outra 

aeronave, resta evidente o prejuízo causado a parte autora. Nesse 

sentido, é o entendimento jurisprudencial: INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO E 

ATRASO DE VOO. Responsabilidade civil decorrente de má prestação do 

serviço de companhia aérea, tais como comunicação e prestação de 

assistência material. Irrelevância da causa ensejadora do cancelamento e 

atraso. Aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do 

Consumidor. Responsabilidade objetiva da empresa aérea. Dano moral 

presumível e indenizável "in re ipsa". "QUANTUM" ARBITRADO. 

Insuficiência. Indenização elevada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em 

atenção aos princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. 

Sentença parcialmente reformada. Apelação parcialmente provida. (TJ-SP 

- AC: 10069472020188260003 SP 1006947-20.2018.8.26.0003, Relator: 

JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2019, 15ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2019) (Grifei) Da 

análise dos autos, conforme fato reconhecido pela parte promovida, 

denota-se que o autor chegou ao seu destino apenas no dia seguinte, ou 

seja, ultrapassadas as 4 horas de atraso permitido pela legislação. Desta 

forma, encontra-se caracterizada conduta ilícita, ensejadora de danos 

morais, conforme entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES DO 

TJPE. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO 

UNÂNIME. - O fornecedor possui responsabilidade objetiva pela falha na 

prestação do serviço (art. 14, CDC), sendo certo que as circunstâncias 

inerentes à própria atividade, tais como a manutenção das aeronaves, não 

são aptas a afastar o dever de indenizar o consumidor pelos danos 

materiais comprovadamente provenientes do cancelamento do voo, e 

pelos danos morais presumidos do próprio fato.- Indenização fixada em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), à luz dos princípios de razoabilidade e 

proporcionalidade, em atenção às peculiaridades fáticas do caso 

concreto, a fim de compensar o consumidor lesado sem ocasionar o seu 

enriquecimento indevido.- Precedentes do TJPE. (TJ-PE - APL: 4519317 PE, 

Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 

13/02/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2019) (Grifei) Em 

se tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento de 

sua reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do dano 

(art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não 

enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado 

o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), 

de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros 

atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos 

os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no 

importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais). A parte autora não especifica e 

não comprova seu pedido de danos materiais, de modo que deve ser 

julgado improcedente. 3. DISPOSITIVO SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a Reclamada AZUL 

LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A a pagar a quantia de R$6.000,00 (seis 

mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante MARIANE GONCALVES AYRES PINTO, valor com incidência 

de juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) SUGIRO improcedência 

dos pedidos de danos materiais. c) DETERMINO que a secretaria retifique 

o nome da empresa reclamada no sistema para AZUL LINHAS AÉREAS 

BRASILEIRAS S/A, conforme contestação. Fica a parte condenada ciente 

de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001750-98.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GISLANE GOMES JOAQUIM SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

JOSE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS OAB - MT14517-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001750-98.2018.8.11.0004 Promovente: GISLANE GOMES 

JOAQUIM SILVA Promovido: JOSE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA e 

PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado 

Partido Progressista pleiteia o reconhecimento da sua ilegitimidade 

passiva, sob argumento que quem utilizou-se dos serviços da parte autora 

foi o primeiro reclamado. Não há que se falar em ilegitimidade, tendo em 

vista que o Partido tem responsabilidade solidária com as despesas da 

campanha do candidato. Com efeito, destaco a previsão do artigo 17 da 

Lei 9.504/97: “As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a 

responsabilidade dos partidos, ou de seus candidatos, e financiadas na 

forma desta Lei.” Ainda dispõe o artigo 29, §§ 3º e 4º da mesma lei: § 3o 

Eventuais débitos de campanha não quitados até a data de apresentação 

da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político, por 

decisão do seu órgão nacional de direção partidária.(Incluído pela Lei nº 

12.034, de 2009) § 4o No caso do disposto no § 3o, o órgão partidário da 

respectiva circunscrição eleitoral passará a responder por todas as 

dívidas solidariamente com o candidato, hipótese em que a existência do 

débito não poderá ser considerada como causa para a rejeição das 

contas. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Grifei) Ainda, somados as 

informações alhures, colaciono as jurisprudências sobre o assunto: 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CANDIDATO A CARGO ELETIVO 

E PARTIDO POLÍTICO. São beneficiários da força de trabalho empregada 

pelo prestador tanto o candidato ao pleito eletivo, quanto o partido político, 

e, na condição de tomadores dos serviços prestados, ambos são 

responsáveis solidariamente pela satisfação da dívida. (TRT-3 - RO: 

00077201313803007 0000077-23.2013.5.03.0138, Relator: Camilla 

G.Pereira Zeidler, Terceira Turma, Data de Publicação: 

25/11/2013,22/11/2013. DEJT. Página 60. Boletim: Sim.) (Grifei) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

CANDIDATO E PARTIDOS POLÍTICOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS 

PARTIDOS POLÍTICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO DÉBITO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 17, DA LEI N. 9.504/97. POSICIONAMENTO 

JURISPRUDENCIAL. MANUTENÇÃO DO POLO PASSIVO CONFORME A 

PETIÇÃO INICIAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICABILIDADE. REFORMA 

DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AL - AI: 

08033760820158020000 AL 0803376-08.2015.8.02.0000, Relator: Des. 

Domingos de Araújo Lima Neto, Data de Julgamento: 11/04/2019, 3ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2019) (Grifei) Assim, evidente 

que não há que se falar em ilegitimidade, de modo que REJEITO a preliminar 

suscitada. 2.1.1. REVELIA Decreto a revelia do promovido JOSE 

ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 

e 344 do NCPC, pois apesar de devidamente citado, deixou de comparecer 

a sessão de conciliação e apresentar contestação. No entanto, considero 

que a revelia é relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial 

serão considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 
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argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, sendo realizada audiência de instrução com oitiva do depoimento 

pessoal da parte autora, uma testemunha da reclamante e uma da parte 

reclamada PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO 

GROSSO. O(a) autor(a) ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS 

MORAIS, aduzindo que em 01.09.2018 foi contratado para trabalhar como 

integrante de divulgação e propaganda do reclamado como candidato a 

Deputado Estadual de Mato Grosso. Afirma que o valor pactuado foi 

R$1.000,00 (um mil reais), para pagamento em 03/10. Aduz que apesar de 

ter trabalhado todo dia, juntamente com grupo médio de quarenta pessoas, 

não receberam o pagamento pelos serviços prestados. Pugna ainda pelo 

mesmo valor a título de danos morais. Em sua defesa, o Partido 

Progressista se manteve a afirmar a ausência de responsabilidade pela 

sua ilegitimidade, e que a parte autora não comprovou o abalo sofrido, 

pugnando pela improcedência da inicial. Em audiência de instrução, a 

autora em depoimento pessoal e sua testemunha, que foi ouvida como 

informante, confirmaram a prestação do serviço, e que o contrato foi 

assinado, mas permaneceu com o Reclamado. Afirmaram ainda o prejuízo 

sofrido pela autora pelo não recebimento da verba salarial discutida. Já a 

informante MARIA LUIZA DA PENHA NETA, funcionaria do Partido 

Reclamado, em resumo, alegou que o candidato contrata diretamente as 

pessoas que tem interesse em trabalhar na campanha. Afirma que teve 

conhecimento que o partido PR efetuou o repasse da quantia de 

R$50.000,00 (cinquenta mil reais), não tendo conhecimento da destinação 

desse dinheiro. Afirmou que o candidato reclamado procurou o partido 

para solicitar auxilio para pagamento das despesas, no entanto, em razão 

da dificuldade financeira do Partido acredita que não foi possível a ajuda. 

Esses foram os resumos dos fatos ocorridos em audiência, sendo certo 

que as alegações de ilegitimidade foram desconsideradas, tendo em vista 

que não se trata de prova fática e sim matéria de direito, ao qual já foi 

devidamente fundamentada em tópico especifico. 2.2.1. DANOS 

MATERIAIS A parte autora pleiteia a título de danos materiais, a quantia de 

R$1.000,00 (mil reais), valor pactuado pela realizados dos serviços 

prestados. Com efeito, os reclamados não cumpriram com o ônus da sua 

prova comprovando o pagamento pelos serviços prestados, de modo que 

merece a procedência. 2.3 DANOS MORAIS No que tange ao pedido de 

reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, pois conforme demonstrado em audiência, a parte autora que 

é pessoa humilde, prestou serviços para divulgação da campanha eleitoral 

dos reclamados, com intuito de utilizar o salário além de outros objetivos, 

para própria subsistência, o que restou prejudicado diante da 

inadimplência dos reclamados. Neste sentido, resta evidente o dever de 

indenizar: RECURSO DE REVISTA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO 

ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

Tendo em vista a possibilidade de provimento quanto ao mérito do recurso 

de revista, deixo de analisar a referida preliminar, nos termos do art. 282, 

§ 2º, do CPC/2015 (art. 249, § 2º, CPC/73). INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. NÃO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DAS VERBAS RESILITÓRIAS. 

O pagamento de salário é uma das principais obrigações do empregador 

com o empregado que cumpre sua obrigação de prestar serviços na justa 

expectativa de que receberá a contraprestação pecuniária avençada. 

Trata-se de meio de subsistência e por essa razão tem caráter alimentar. 

É por meio da respectiva percepção que o trabalhador adquire os bens da 

vida para si e para sua família. O atraso reiterado no pagamento do salário 

causa evidentes danos ao empregado, que independem de comprovação. 

Assim, comprovado o não pagamento dos salários e das verbas 

resilitórias, cabe ao empregado ser indenizado em danos morais. Recurso 

de revista conhecido por violação do artigo 5º, X, da Constituição Federal 

e provido. (TST - RR: 20845520115010221, Relator: Alexandre de Souza 

Agra Belmonte, Data de Julgamento: 28/09/2016, 3ª Turma, Data de 

Publicação: DEJT 30/09/2016) (Grifei) Assim, resta evidente o prejuízo 

moral experimentado pelo autor. Dispõe o Código Civil Brasileiro: "Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito." Tal artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em 

regra, a responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, 

a partir da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de 

indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio 

ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral passível de indenização 

segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele 

que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em 

virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no 

caso vertente. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, 

a hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e 

constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a 

fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

1.000,00 (mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL, para solidariamente: a) CONDENAR, os Reclamados JOSE 

ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA e PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO 

ESTADO DE MATO GROSSO a pagar a quantia de R$1.000,00 (mil reais) a 

título de dano material ao reclamante GISLANE GOMES JOAQUIM SILVA, e 

por se tratar de obrigação extracontratual, valor com incidência de juros 

de 1% (um por cento) desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). b) 

CONDENAR os reclamados a pagar a quantia de R$1.000,00 (mil reais) à 

título de indenização por danos morais ocasionados ao reclamante, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) desde o evento danoso 

(Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). C) Diante dos fatos 

verificados, DETERMINO a remessa da cópia integral do presente 

processo para a Justiça Eleitoral para adoção de medidas cabíveis. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO
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Autos nº 1001780-36.2018.8.11.0004 Promovente: NEUZERI RODRIGUES 

DA SILVA Promovido: JOSE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA e 

PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado 

Partido Progressista pleiteia o reconhecimento da sua ilegitimidade 

passiva, sob argumento que quem utilizou-se dos serviços da parte autora 

foi o primeiro reclamado. Não há que se falar em ilegitimidade, tendo em 

vista que o Partido tem responsabilidade solidária com as despesas da 

campanha do candidato. Com efeito, destaco a previsão do artigo 17 da 

Lei 9.504/97: “As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a 

responsabilidade dos partidos, ou de seus candidatos, e financiadas na 
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forma desta Lei.” Ainda dispõe o artigo 29, §§ 3º e 4º da mesma lei: § 3o 

Eventuais débitos de campanha não quitados até a data de apresentação 

da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político, por 

decisão do seu órgão nacional de direção partidária.(Incluído pela Lei nº 

12.034, de 2009) § 4o No caso do disposto no § 3o, o órgão partidário da 

respectiva circunscrição eleitoral passará a responder por todas as 

dívidas solidariamente com o candidato, hipótese em que a existência do 

débito não poderá ser considerada como causa para a rejeição das 

contas. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Grifei) Ainda, somados as 

informações alhures, colaciono as jurisprudências sobre o assunto: 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CANDIDATO A CARGO ELETIVO 

E PARTIDO POLÍTICO. São beneficiários da força de trabalho empregada 

pelo prestador tanto o candidato ao pleito eletivo, quanto o partido político, 

e, na condição de tomadores dos serviços prestados, ambos são 

responsáveis solidariamente pela satisfação da dívida. (TRT-3 - RO: 

00077201313803007 0000077-23.2013.5.03.0138, Relator: Camilla 

G.Pereira Zeidler, Terceira Turma, Data de Publicação: 

25/11/2013,22/11/2013. DEJT. Página 60. Boletim: Sim.) (Grifei) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

CANDIDATO E PARTIDOS POLÍTICOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS 

PARTIDOS POLÍTICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO DÉBITO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 17, DA LEI N. 9.504/97. POSICIONAMENTO 

JURISPRUDENCIAL. MANUTENÇÃO DO POLO PASSIVO CONFORME A 

PETIÇÃO INICIAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICABILIDADE. REFORMA 

DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AL - AI: 

08033760820158020000 AL 0803376-08.2015.8.02.0000, Relator: Des. 

Domingos de Araújo Lima Neto, Data de Julgamento: 11/04/2019, 3ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2019) (Grifei) Assim, evidente 

que não há que se falar em ilegitimidade, de modo que REJEITO a preliminar 

suscitada. 2.1.1. REVELIA Decreto a revelia do promovido JOSE 

ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 

e 344 do NCPC, pois apesar de devidamente citado, deixou de comparecer 

a sessão de conciliação e apresentar contestação. No entanto, considero 

que a revelia é relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial 

serão considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, sendo realizada audiência de instrução com oitiva do depoimento 

pessoal da parte autora, uma testemunha da parte autora e uma da parte 

reclamada PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO 

GROSSO. O(a) autor(a) ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS 

MORAIS, aduzindo que em 01.09.2018 foi contratado para trabalhar como 

integrante de divulgação e propaganda do reclamado como candidato a 

Deputado Estadual de Mato Grosso. Afirma que o valor pactuado foi 

R$1.000,00 (um mil reais), para pagamento em 03/10. Aduz que apesar de 

ter trabalhado todo dia, juntamente com grupo médio de quarenta pessoas, 

não receberam o pagamento pelos serviços prestados. Pugna ainda pelo 

mesmo valor a título de danos morais. Em sua defesa, o Partido 

Progressista se manteve a afirmar a ausência de responsabilidade pela 

sua ilegitimidade, e que a parte autora não comprovou o abalo sofrido, 

pugnando pela improcedência da inicial. Em audiência de instrução, a 

autora em depoimento pessoal e sua testemunha, que foi ouvida como 

informante, confirmaram a prestação do serviço, e que o contrato foi 

assinado, mas permaneceu com o Reclamado. Afirmaram ainda o prejuízo 

sofrido pela autora pelo não recebimento da verba salarial discutida. Já a 

informante MARIA LUIZA DA PENHA NETA, funcionaria do Partido 

Reclamado, em resumo, alegou que o candidato contrata diretamente as 

pessoas que tem interesse em trabalhar na campanha, não tendo 

obrigação de informar sobre a destinação do repasse do dinheiro pelo 

partido. Afirma que teve conhecimento que o partido PR efetuou o repasse 

da quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), não tendo conhecimento 

da destinação desse dinheiro. Afirmou que o candidato era candidato do 

partido, mas que o repasse foi da coligação, e não do partido reclamado. 

Esses foram os resumos dos fatos ocorridos em audiência, sendo certo 

que as alegações de ilegitimidade foram desconsideradas, tendo em vista 

que não se trata de prova fática e sim matéria de direito, ao qual já foi 

devidamente fundamentada em tópico especifico. 2.2.1. DANOS 

MATERIAIS A parte autora pleiteia a título de danos materiais, a quantia de 

R$1.000,00 (mil reais), valor pactuado pela realizados dos serviços 

prestados. Com efeito, os reclamados não cumpriram com o ônus da sua 

prova comprovando o pagamento pelos serviços prestados, de modo que 

merece a procedência. 2.3 DANOS MORAIS No que tange ao pedido de 

reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, pois conforme demonstrado em audiência, a parte autora que 

é pessoa humilde, prestou serviços para divulgação da campanha eleitoral 

dos reclamados, com intuito de utilizar o salário além de outros objetivos, 

para própria subsistência, o que restou prejudicado diante da 

inadimplência dos reclamados. Neste sentido, resta evidente o dever de 

indenizar: RECURSO DE REVISTA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO 

ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

Tendo em vista a possibilidade de provimento quanto ao mérito do recurso 

de revista, deixo de analisar a referida preliminar, nos termos do art. 282, 

§ 2º, do CPC/2015 (art. 249, § 2º, CPC/73). INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. NÃO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DAS VERBAS RESILITÓRIAS. 

O pagamento de salário é uma das principais obrigações do empregador 

com o empregado que cumpre sua obrigação de prestar serviços na justa 

expectativa de que receberá a contraprestação pecuniária avençada. 

Trata-se de meio de subsistência e por essa razão tem caráter alimentar. 

É por meio da respectiva percepção que o trabalhador adquire os bens da 

vida para si e para sua família. O atraso reiterado no pagamento do salário 

causa evidentes danos ao empregado, que independem de comprovação. 

Assim, comprovado o não pagamento dos salários e das verbas 

resilitórias, cabe ao empregado ser indenizado em danos morais. Recurso 

de revista conhecido por violação do artigo 5º, X, da Constituição Federal 

e provido. (TST - RR: 20845520115010221, Relator: Alexandre de Souza 

Agra Belmonte, Data de Julgamento: 28/09/2016, 3ª Turma, Data de 

Publicação: DEJT 30/09/2016) (Grifei) Assim, resta evidente o prejuízo 

moral experimentado pelo autor. Dispõe o Código Civil Brasileiro: "Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito." Tal artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em 

regra, a responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, 

a partir da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de 

indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio 

ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral passível de indenização 

segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele 

que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em 

virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no 

caso vertente. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, 

a hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e 

constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a 

fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

1.000,00 (mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL, para solidariamente: a) CONDENAR, os Reclamados JOSE 

ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA e PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO 

ESTADO DE MATO GROSSO a pagar a quantia de R$1.000,00 (mil reais) a 

título de dano material ao reclamante NEUZERI RODRIGUES DA SILVA, e 

por se tratar de obrigação extracontratual, valor com incidência de juros 

de 1% (um por cento) desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). b) 

CONDENAR os reclamados a pagar a quantia de R$1.000,00 (mil reais) à 
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título de indenização por danos morais ocasionados ao reclamante, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) desde o evento danoso 

(Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). C) Diante dos fatos 

verificados, DETERMINO a remessa da cópia integral do presente 

processo para a Justiça Eleitoral para adoção de medidas cabíveis. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001769-07.2018.8.11.0004
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Autos nº 1001769-07.2018.8.11.0004 Promovente: LUIZ TADEU JOAQUIM 

Promovido: JOSE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA e PARTIDO 

PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado Partido 

Progressista pleiteia o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, sob 

argumento que quem utilizou-se dos serviços da parte autora foi o primeiro 

reclamado. Não há que se falar em ilegitimidade, tendo em vista que o 

Partido tem responsabilidade solidária com as despesas da campanha do 

candidato. Com efeito, destaco a previsão do artigo 17 da Lei 9.504/97: 

“As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a 

responsabilidade dos partidos, ou de seus candidatos, e financiadas na 

forma desta Lei.” Ainda dispõe o artigo 29, §§ 3º e 4º da mesma lei: § 3o 

Eventuais débitos de campanha não quitados até a data de apresentação 

da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político, por 

decisão do seu órgão nacional de direção partidária.(Incluído pela Lei nº 

12.034, de 2009) § 4o No caso do disposto no § 3o, o órgão partidário da 

respectiva circunscrição eleitoral passará a responder por todas as 

dívidas solidariamente com o candidato, hipótese em que a existência do 

débito não poderá ser considerada como causa para a rejeição das 

contas. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Grifei) Ainda, somados as 

informações alhures, colaciono as jurisprudências sobre o assunto: 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CANDIDATO A CARGO ELETIVO 

E PARTIDO POLÍTICO. São beneficiários da força de trabalho empregada 

pelo prestador tanto o candidato ao pleito eletivo, quanto o partido político, 

e, na condição de tomadores dos serviços prestados, ambos são 

responsáveis solidariamente pela satisfação da dívida. (TRT-3 - RO: 

00077201313803007 0000077-23.2013.5.03.0138, Relator: Camilla 

G.Pereira Zeidler, Terceira Turma, Data de Publicação: 

25/11/2013,22/11/2013. DEJT. Página 60. Boletim: Sim.) (Grifei) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

CANDIDATO E PARTIDOS POLÍTICOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS 

PARTIDOS POLÍTICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO DÉBITO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 17, DA LEI N. 9.504/97. POSICIONAMENTO 

JURISPRUDENCIAL. MANUTENÇÃO DO POLO PASSIVO CONFORME A 

PETIÇÃO INICIAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICABILIDADE. REFORMA 

DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AL - AI: 

08033760820158020000 AL 0803376-08.2015.8.02.0000, Relator: Des. 

Domingos de Araújo Lima Neto, Data de Julgamento: 11/04/2019, 3ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2019) (Grifei) Assim, evidente 

que não há que se falar em ilegitimidade, de modo que REJEITO a preliminar 

suscitada. 2.1.1. REVELIA Decreto a revelia do promovido JOSE 

ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 

e 344 do NCPC, pois apesar de devidamente citado, deixou de comparecer 

a sessão de conciliação e apresentar contestação. No entanto, considero 

que a revelia é relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial 

serão considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, sendo realizada audiência de instrução com oitiva do depoimento 

pessoal da parte autora, uma testemunha da parte autora e uma da parte 

reclamada PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO 

GROSSO. O(a) autor(a) ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS 

MORAIS, aduzindo que em 01.09.2018 foi contratado para trabalhar como 

integrante de divulgação e propaganda do reclamado como candidato a 

Deputado Estadual de Mato Grosso. Afirma que o valor pactuado foi 

R$1.000,00 (um mil reais), para pagamento em 03/10. Aduz que apesar de 

ter trabalhado todo dia, juntamente com grupo médio de quarenta pessoas, 

não receberam o pagamento pelos serviços prestados. Pugna ainda pelo 

mesmo valor a título de danos morais. Em sua defesa, o Partido 

Progressista se manteve a afirmar a ausência de responsabilidade pela 

sua ilegitimidade, e que a parte autora não comprovou o abalo sofrido, 

pugnando pela improcedência da inicial. Em audiência de instrução, a 

autora em depoimento pessoal e sua testemunha, que foi ouvida como 

informante, confirmaram a prestação do serviço, e que o contrato foi 

assinado, mas permaneceu com o Reclamado. Afirmaram ainda o prejuízo 

sofrido pela autora pelo não recebimento da verba salarial discutida. Já a 

informante MARIA LUIZA DA PENHA NETA, funcionaria do Partido 

Reclamado, em resumo, alegou que o candidato contrata diretamente as 

pessoas que tem interesse em trabalhar na campanha, não tendo 

obrigação de informar sobre a destinação do repasse do dinheiro pelo 

partido. Afirma que teve conhecimento que o partido PR efetuou o repasse 

da quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Afirmou que o candidato 

era candidato do partido, mas que o repasse foi da coligação, e não do 

partido reclamado. Esses foram os resumos dos fatos ocorridos em 

audiência, sendo certo que as alegações de ilegitimidade foram 

desconsideradas, tendo em vista que não se trata de prova fática e sim 

matéria de direito, ao qual já foi devidamente fundamentada em tópico 

especifico. 2.2.1. DANOS MATERIAIS A parte autora pleiteia a título de 

danos materiais, a quantia de R$1.000,00 (mil reais), valor pactuado pela 

realizados dos serviços prestados. Com efeito, os reclamados não 

cumpriram com o ônus da sua prova comprovando o pagamento pelos 

serviços prestados, de modo que merece a procedência. 2.3 DANOS 

MORAIS No que tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, 

entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral a 

Reclamante, abalo esse passível de indenização, pois conforme 

demonstrado em audiência, a parte autora que é pessoa humilde, prestou 

serviços para divulgação da campanha eleitoral dos reclamados, com 

intuito de utilizar o salário além de outros objetivos, para própria 

subsistência, o que restou prejudicado diante da inadimplência dos 

reclamados. Neste sentido, resta evidente o dever de indenizar: RECURSO 

DE REVISTA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Tendo em vista a 

possibilidade de provimento quanto ao mérito do recurso de revista, deixo 

de analisar a referida preliminar, nos termos do art. 282, § 2º, do CPC/2015 

(art. 249, § 2º, CPC/73). INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO 

PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DAS VERBAS RESILITÓRIAS. O pagamento 

de salário é uma das principais obrigações do empregador com o 

empregado que cumpre sua obrigação de prestar serviços na justa 

expectativa de que receberá a contraprestação pecuniária avençada. 

Trata-se de meio de subsistência e por essa razão tem caráter alimentar. 
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É por meio da respectiva percepção que o trabalhador adquire os bens da 

vida para si e para sua família. O atraso reiterado no pagamento do salário 

causa evidentes danos ao empregado, que independem de comprovação. 

Assim, comprovado o não pagamento dos salários e das verbas 

resilitórias, cabe ao empregado ser indenizado em danos morais. Recurso 

de revista conhecido por violação do artigo 5º, X, da Constituição Federal 

e provido. (TST - RR: 20845520115010221, Relator: Alexandre de Souza 

Agra Belmonte, Data de Julgamento: 28/09/2016, 3ª Turma, Data de 

Publicação: DEJT 30/09/2016) (Grifei) Assim, resta evidente o prejuízo 

moral experimentado pelo autor. Dispõe o Código Civil Brasileiro: "Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito." Tal artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em 

regra, a responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, 

a partir da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de 

indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio 

ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral passível de indenização 

segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele 

que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em 

virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no 

caso vertente. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, 

a hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e 

constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a 

fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

1.000,00 (mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL, para solidariamente: a) CONDENAR, os Reclamados JOSE 

ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA e PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO 

ESTADO DE MATO GROSSO a pagar a quantia de R$1.000,00 (mil reais) a 

título de dano material ao reclamante LUIZ TADEU JOAQUIM, e por se tratar 

de obrigação extracontratual, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo 

INPC devida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). b) CONDENAR os 

reclamados a pagar a quantia de R$1.000,00 (mil reais) à título de 

indenização por danos morais ocasionados ao reclamante, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) desde o evento danoso (Súmula 

54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). C) Diante dos fatos 

verificados, DETERMINO a remessa da cópia integral do presente 

processo para a Justiça Eleitoral para adoção de medidas cabíveis. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001749-16.2018.8.11.0004 Promovente: GERANTINA 

FRANCISCA DE SOUSA Promovido: JOSE ARIMATEIA FERNANDES DA 

SILVA e PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O 

Reclamado Partido Progressista pleiteia o reconhecimento da sua 

ilegitimidade passiva, sob argumento que quem utilizou-se dos serviços da 

parte autora foi o primeiro reclamado. Não há que se falar em ilegitimidade, 

tendo em vista que o Partido tem responsabilidade solidária com as 

despesas da campanha do candidato. Com efeito, destaco a previsão do 

artigo 17 da Lei 9.504/97: “As despesas da campanha eleitoral serão 

realizadas sob a responsabilidade dos partidos, ou de seus candidatos, e 

financiadas na forma desta Lei.” Ainda dispõe o artigo 29, §§ 3º e 4º da 

mesma lei: § 3o Eventuais débitos de campanha não quitados até a data de 

apresentação da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido 

político, por decisão do seu órgão nacional de direção partidária.(Incluído 

pela Lei nº 12.034, de 2009) § 4o No caso do disposto no § 3o, o órgão 

partidário da respectiva circunscrição eleitoral passará a responder por 

todas as dívidas solidariamente com o candidato, hipótese em que a 

existência do débito não poderá ser considerada como causa para a 

rejeição das contas. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Grifei) Ainda, 

somados as informações alhures, colaciono as jurisprudências sobre o 

assunto: RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CANDIDATO A CARGO 

ELETIVO E PARTIDO POLÍTICO. São beneficiários da força de trabalho 

empregada pelo prestador tanto o candidato ao pleito eletivo, quanto o 

partido político, e, na condição de tomadores dos serviços prestados, 

ambos são responsáveis solidariamente pela satisfação da dívida. (TRT-3 

- RO: 00077201313803007 0000077-23.2013.5.03.0138, Relator: Camilla 

G.Pereira Zeidler, Terceira Turma, Data de Publicação: 

25/11/2013,22/11/2013. DEJT. Página 60. Boletim: Sim.) (Grifei) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

CANDIDATO E PARTIDOS POLÍTICOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS 

PARTIDOS POLÍTICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO DÉBITO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 17, DA LEI N. 9.504/97. POSICIONAMENTO 

JURISPRUDENCIAL. MANUTENÇÃO DO POLO PASSIVO CONFORME A 

PETIÇÃO INICIAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICABILIDADE. REFORMA 

DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AL - AI: 

08033760820158020000 AL 0803376-08.2015.8.02.0000, Relator: Des. 

Domingos de Araújo Lima Neto, Data de Julgamento: 11/04/2019, 3ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2019) (Grifei) Assim, evidente 

que não há que se falar em ilegitimidade, de modo que REJEITO a preliminar 

suscitada. 2.1.1. REVELIA Decreto a revelia do promovido JOSE 

ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 

e 344 do NCPC, pois apesar de devidamente citado, deixou de comparecer 

a sessão de conciliação e apresentar contestação. No entanto, considero 

que a revelia é relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial 

serão considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, sendo realizada audiência de instrução com oitiva do depoimento 

pessoal da parte autora, uma testemunha da parte autora e uma da parte 

reclamada PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO 

GROSSO. O(a) autor(a) ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS 

MORAIS, aduzindo que em 01.09.2018 foi contratado para trabalhar como 

integrante de divulgação e propaganda do reclamado como candidato a 

Deputado Estadual de Mato Grosso. Afirma que o valor pactuado foi 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 192 de 513



R$1.000,00 (um mil reais), para pagamento em 03/10. Aduz que apesar de 

ter trabalhado todo dia, juntamente com grupo médio de quarenta pessoas, 

não receberam o pagamento pelos serviços prestados. Pugna ainda pelo 

mesmo valor a título de danos morais. Em sua defesa, o Partido 

Progressista se manteve a afirmar a ausência de responsabilidade pela 

sua ilegitimidade, e que a parte autora não comprovou o abalo sofrido, 

pugnando pela improcedência da inicial. Em audiência de instrução, a 

autora em depoimento pessoal e sua testemunha, que foi ouvida como 

informante, confirmaram a prestação do serviço, e que o contrato foi 

assinado, mas permaneceu com o Reclamado. Afirmaram ainda o prejuízo 

sofrido pela autora pelo não recebimento da verba salarial discutida. Já a 

informante MARIA LUIZA DA PENHA NETA, funcionaria do Partido 

Reclamado, em resumo, alegou que o candidato contrata diretamente as 

pessoas que tem interesse em trabalhar na campanha. Afirma que teve 

conhecimento que o partido PR efetuou o repasse da quantia de 

R$50.000,00 (cinquenta mil reais), não tendo conhecimento da destinação 

desse dinheiro. Esses foram os resumos dos fatos ocorridos em 

audiência, sendo certo que as alegações de ilegitimidade foram 

desconsideradas, tendo em vista que não se trata de prova fática e sim 

matéria de direito, ao qual já foi devidamente fundamentada em tópico 

especifico. 2.2.1. DANOS MATERIAIS A parte autora pleiteia a título de 

danos materiais, a quantia de R$1.000,00 (mil reais), valor pactuado pela 

realizados dos serviços prestados. Com efeito, os reclamados não 

cumpriram com o ônus da sua prova comprovando o pagamento pelos 

serviços prestados, de modo que merece a procedência. 2.3 DANOS 

MORAIS No que tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, 

entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral a 

Reclamante, abalo esse passível de indenização, pois conforme 

demonstrado em audiência, a parte autora que é pessoa humilde, prestou 

serviços para divulgação da campanha eleitoral dos reclamados, com 

intuito de utilizar o salário além de outros objetivos, para própria 

subsistência, o que restou prejudicado diante da inadimplência dos 

reclamados. Neste sentido, resta evidente o dever de indenizar: RECURSO 

DE REVISTA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Tendo em vista a 

possibilidade de provimento quanto ao mérito do recurso de revista, deixo 

de analisar a referida preliminar, nos termos do art. 282, § 2º, do CPC/2015 

(art. 249, § 2º, CPC/73). INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO 

PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DAS VERBAS RESILITÓRIAS. O pagamento 

de salário é uma das principais obrigações do empregador com o 

empregado que cumpre sua obrigação de prestar serviços na justa 

expectativa de que receberá a contraprestação pecuniária avençada. 

Trata-se de meio de subsistência e por essa razão tem caráter alimentar. 

É por meio da respectiva percepção que o trabalhador adquire os bens da 

vida para si e para sua família. O atraso reiterado no pagamento do salário 

causa evidentes danos ao empregado, que independem de comprovação. 

Assim, comprovado o não pagamento dos salários e das verbas 

resilitórias, cabe ao empregado ser indenizado em danos morais. Recurso 

de revista conhecido por violação do artigo 5º, X, da Constituição Federal 

e provido. (TST - RR: 20845520115010221, Relator: Alexandre de Souza 

Agra Belmonte, Data de Julgamento: 28/09/2016, 3ª Turma, Data de 

Publicação: DEJT 30/09/2016) (Grifei) Assim, resta evidente o prejuízo 

moral experimentado pelo autor. Dispõe o Código Civil Brasileiro: "Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito." Tal artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em 

regra, a responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, 

a partir da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de 

indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio 

ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral passível de indenização 

segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele 

que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em 

virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no 

caso vertente. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, 

a hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e 

constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a 

fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

1.000,00 (mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL, para solidariamente: a) CONDENAR, os Reclamados JOSE 

ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA e PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO 

ESTADO DE MATO GROSSO a pagar a quantia de R$1.000,00 (mil reais) a 

título de dano material a reclamante GERANTINA FRANCISCA DE SOUSA, e 

por se tratar de obrigação extracontratual, valor com incidência de juros 

de 1% (um por cento) desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). b) 

CONDENAR os reclamados a pagar a quantia de R$1.000,00 (mil reais) à 

título de indenização por danos morais ocasionados ao reclamante, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) desde o evento danoso 

(Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). C) Diante dos fatos 

verificados, DETERMINO a remessa da cópia integral do presente 

processo para a Justiça Eleitoral para adoção de medidas cabíveis. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001900-79.2018.8.11.0004 Promovente: SIMONE WAIDA 

PEREIRA TEODORO e DONATI MARIA DOMINGUES Promovido: JOSE 

ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA e PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES O Reclamado Partido Progressista pleiteia o 

reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, sob argumento que quem 

utilizou-se dos serviços da parte autora foi o primeiro reclamado. Não há 

que se falar em ilegitimidade, tendo em vista que o Partido tem 

responsabilidade solidária com as despesas da campanha do candidato. 

Com efeito, destaco a previsão do artigo 17 da Lei 9.504/97: “As 

despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade 

dos partidos, ou de seus candidatos, e financiadas na forma desta Lei.” 

Ainda dispõe o artigo 29, §§ 3º e 4º da mesma lei: § 3o Eventuais débitos 

de campanha não quitados até a data de apresentação da prestação de 

contas poderão ser assumidos pelo partido político, por decisão do seu 

órgão nacional de direção partidária.(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 

§ 4o No caso do disposto no § 3o, o órgão partidário da respectiva 

circunscrição eleitoral passará a responder por todas as dívidas 

solidariamente com o candidato, hipótese em que a existência do débito 

não poderá ser considerada como causa para a rejeição das contas. 

(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Grifei) Ainda, somados as 
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informações alhures, colaciono as jurisprudências sobre o assunto: 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CANDIDATO A CARGO ELETIVO 

E PARTIDO POLÍTICO. São beneficiários da força de trabalho empregada 

pelo prestador tanto o candidato ao pleito eletivo, quanto o partido político, 

e, na condição de tomadores dos serviços prestados, ambos são 

responsáveis solidariamente pela satisfação da dívida. (TRT-3 - RO: 

00077201313803007 0000077-23.2013.5.03.0138, Relator: Camilla 

G.Pereira Zeidler, Terceira Turma, Data de Publicação: 

25/11/2013,22/11/2013. DEJT. Página 60. Boletim: Sim.) (Grifei) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

CANDIDATO E PARTIDOS POLÍTICOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS 

PARTIDOS POLÍTICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO DÉBITO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 17, DA LEI N. 9.504/97. POSICIONAMENTO 

JURISPRUDENCIAL. MANUTENÇÃO DO POLO PASSIVO CONFORME A 

PETIÇÃO INICIAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICABILIDADE. REFORMA 

DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AL - AI: 

08033760820158020000 AL 0803376-08.2015.8.02.0000, Relator: Des. 

Domingos de Araújo Lima Neto, Data de Julgamento: 11/04/2019, 3ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2019) (Grifei) Assim, evidente 

que não há que se falar em ilegitimidade, de modo que REJEITO a preliminar 

suscitada. 2.1.1. REVELIA Decreto a revelia do promovido JOSE 

ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 

e 344 do NCPC, pois apesar de devidamente citado, deixou de comparecer 

a sessão de conciliação e apresentar contestação. No entanto, considero 

que a revelia é relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial 

serão considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz. 2.1.2. CONTUMÁCIA Considerando a ausência da 

reclamante SIMONE WAIDA PEREIRA TEODORO na audiência de instrução, 

sem que houvesse a apresentação de justificativa, devido extinguir o feito 

com relação a sua pessoa, devendo ser aplicada as penalidades pela 

contumácia. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, sendo realizada audiência de instrução com oitiva do depoimento 

pessoal da parte autora, uma testemunha da parte autora e uma da parte 

reclamada PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO 

GROSSO. O(a) autor(a) ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS 

MORAIS, aduzindo que em 01.09.2018 foi contratado para trabalhar como 

integrante de divulgação e propaganda do reclamado como candidato a 

Deputado Estadual de Mato Grosso. Afirma que o valor pactuado foi 

R$1.000,00 (um mil reais), para pagamento em 03/10. Aduz que apesar de 

ter trabalhado todo dia, juntamente com grupo médio de quarenta pessoas, 

não receberam o pagamento pelos serviços prestados. Pugna ainda pelo 

mesmo valor a título de danos morais. Em sua defesa, o Partido 

Progressista se manteve a afirmar a ausência de responsabilidade pela 

sua ilegitimidade, e que a parte autora não comprovou o abalo sofrido, 

pugnando pela improcedência da inicial. Em audiência de instrução, a 

autora em depoimento pessoal e sua testemunha, que foi ouvida como 

informante, confirmaram a prestação do serviço, e que o contrato foi 

assinado, mas permaneceu com o Reclamado. Afirmaram ainda o prejuízo 

sofrido pela autora pelo não recebimento da verba salarial discutida. Já a 

informante MARIA LUIZA DA PENHA NETA, funcionaria do Partido 

Reclamado, em resumo, alegou que o candidato contrata diretamente as 

pessoas que tem interesse em trabalhar na campanha, não tendo 

obrigação de informar sobre a destinação do repasse do dinheiro pelo 

partido. Afirma que teve conhecimento que o partido PR efetuou o repasse 

da quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), não tendo conhecimento 

da destinação desse dinheiro. Afirmou que o candidato era candidato do 

partido, mas que o repasse foi da coligação, e não do partido reclamado. 

Esses foram os resumos dos fatos ocorridos em audiência, sendo certo 

que as alegações de ilegitimidade foram desconsideradas, tendo em vista 

que não se trata de prova fática e sim matéria de direito, ao qual já foi 

devidamente fundamentada em tópico especifico. 2.2.1. DANOS 

MATERIAIS A parte autora pleiteia a título de danos materiais, a quantia de 

R$1.000,00 (mil reais), valor pactuado pela realizados dos serviços 

prestados. Com efeito, os reclamados não cumpriram com o ônus da sua 

prova comprovando o pagamento pelos serviços prestados, de modo que 

merece a procedência. 2.3 DANOS MORAIS No que tange ao pedido de 

reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, pois conforme demonstrado em audiência, a parte autora que 

é pessoa humilde, prestou serviços para divulgação da campanha eleitoral 

dos reclamados, com intuito de utilizar o salário além de outros objetivos, 

para própria subsistência, o que restou prejudicado diante da 

inadimplência dos reclamados. Neste sentido, resta evidente o dever de 

indenizar: RECURSO DE REVISTA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO 

ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

Tendo em vista a possibilidade de provimento quanto ao mérito do recurso 

de revista, deixo de analisar a referida preliminar, nos termos do art. 282, 

§ 2º, do CPC/2015 (art. 249, § 2º, CPC/73). INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. NÃO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DAS VERBAS RESILITÓRIAS. 

O pagamento de salário é uma das principais obrigações do empregador 

com o empregado que cumpre sua obrigação de prestar serviços na justa 

expectativa de que receberá a contraprestação pecuniária avençada. 

Trata-se de meio de subsistência e por essa razão tem caráter alimentar. 

É por meio da respectiva percepção que o trabalhador adquire os bens da 

vida para si e para sua família. O atraso reiterado no pagamento do salário 

causa evidentes danos ao empregado, que independem de comprovação. 

Assim, comprovado o não pagamento dos salários e das verbas 

resilitórias, cabe ao empregado ser indenizado em danos morais. Recurso 

de revista conhecido por violação do artigo 5º, X, da Constituição Federal 

e provido. (TST - RR: 20845520115010221, Relator: Alexandre de Souza 

Agra Belmonte, Data de Julgamento: 28/09/2016, 3ª Turma, Data de 

Publicação: DEJT 30/09/2016) (Grifei) Assim, resta evidente o prejuízo 

moral experimentado pelo autor. Dispõe o Código Civil Brasileiro: "Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito." Tal artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em 

regra, a responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, 

a partir da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de 

indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio 

ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral passível de indenização 

segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele 

que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em 

virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no 

caso vertente. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, 

a hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e 

constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a 

fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

1.000,00 (mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL, para solidariamente: a) CONDENAR, os Reclamados JOSE 

ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA e PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO 

ESTADO DE MATO GROSSO a pagar a quantia de R$1.000,00 (mil reais) a 

título de dano material a reclamante DONATI MARIA DOMINGUES, e por se 

tratar de obrigação extracontratual, valor com incidência de juros de 1% 

(um por cento) desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). b) 

CONDENAR os reclamados a pagar a quantia de R$1.000,00 (mil reais) à 

título de indenização por danos morais ocasionados ao reclamante 

DONATI MARIA DOMINGUES, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 

STJ). C) Diante dos fatos verificados, DETERMINO a remessa da cópia 
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integral do presente processo para a Justiça Eleitoral para adoção de 

medidas cabíveis. d) Ainda, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro no artigo 51, I da Lei 9.099/95, sem resolução do mérito, em face da 

reclamante SIMONE WAIDA PEREIRA TEODORO. E considerando que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a referida promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001374-78.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NAYSA MARTINS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001374-78.2019.8.11.0004 Promovente: NAYSA MARTINS 

BARBOSA Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (negritei). Da análise do processo, 

verifica-se que apesar de constar que a autora trata-se de NAYSA 

MARTINS BARBOSA, foi apresentado petição inicial e documentos da 

pessoa de VALDECY. Na impugnação a parte autora vem aos autos pedir 

a reconsideração, apresentando os documentos da autora NAYSA. No 

entanto, a reclamada já havia sido citada e contestado a inicial, e diante da 

impossibilidade de aditamento da inicial, forçoso reconhecer sua inépcia. 

Neste sentido determina o CPC: Art. 330. A petição inicial será indeferida 

quando: I - for inepta; Assim, deve esta ação ser extinta. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, I do Código de Processo Civil 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas 

e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto 

a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000847-29.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FERREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACIEL RODRIGUES DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000847-29.2019.8.11.0004 Promovente: ELIANE FERREIRA 

MARQUES Promovido: MACIEL RODRIGUES DA COSTA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, onde a parte autora pleiteia o recebimento da quantia de 

R$10.000,00 (dez mil reais), alegando que conviveu em união estável com 

o reclamado, emprestando essa quantia para a compra de uma residência. 

Em sua defesa, o reclamado alega que a casa foi adquirida pela sua irmã e 

cedida para o autor residir com a autora, conforme apresenta contrato de 

compra e venda em anexo, afirmando que teve ciência que após ingressar 

com a presente a autora procurou o vendedor do imóvel solicitando que 

assinasse um recibo, que não sabe o teor. Na impugnação a autora 

apresenta documento da moto em nome do reclamado, e recibo no valor 

de R$14.000,00 (quatorze mil reais) para aquisição de um imóvel com 

assinatura do vendedor que consta no contrato apresentado pelo 

reclamado na contestação. Pois bem, pelos documentos apresentados na 

inicial a autora não comprova a aquisição de nenhum imóvel, sendo certo 

que documentos apresentados na impugnação são intempestivos, e 

considerando os documentos apresentados pelo reclamado são 

registrados no cartório tem mais veracidade do que as informações 

inicialmente apresentadas. Ainda, observo que cabe a parte autora 

ingressar com ação especifica de partilha de bens na Vara de Família, 

caso a autora comprove a aquisição de bens na constância da união 

estável. Com efeito, no que tange a ação de cobrança, não restou 

demonstrado a sua legitimidade, de modo que deve ser julgada 

improcedente. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000869-87.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TARLIANNE SILVA TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO BARROSO RIBEIRO OAB - GO28529 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Autos nº 1000869-87.2019.8.11.0004 Promovente: TARLIANNE SILVA 

TORRES Promovida: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES A reclamado 

alegou carência da ação em razão da perda do objeto. REJEITO a 

preliminar suscitada, em razão que o pedido confunde-se com o mérito da 

demanda. A Reclamada impugna o valor da causa, afirmando que a parte 

autora não atribui o valor do pedido de danos materiais. O que REJEITO, 

sendo certo que não atribuído valor de causa ao pedido o mesmo será 

julgado improcedente em razão da impossibilidade de sentença ilíquida nos 

Juizados Especiais. Alega ainda prescrição afirmando que a ação foi 

ingressa em 24.05.2019, e o sinistro em 09.02.2016, ultrapassando assim 

três anos. No entanto a citação válida de réu ilegítimo interrompe a 

prescrição, neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

ACIDENTE FERROVIÁRIO. QUEDA DO TREM. FALECIMENTO DE 

PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ESPOSA E FILHAS DA 

VÍTIMA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. 

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. ANTERIOR 

AJUIZAMENTO DE AÇÃO, PELOS MESMOS FATOS, EM FACE DA 

SUPERVIA, VALIDAMENTE CITADA, JULGADA EXTINTA POR 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. A CITAÇÃO DE PARTE ILEGÍTIMA POSSUI O 

CONDÃO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO. ALEGADA NÃO 

COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS COM FUNERAL. DANOS MORAIS QUE 

COMPORTAM MAJORAÇÃO PARA R$ 100.000,00 (CEM) MIL REAIS. 

DESPESAS DE SEPULTAMENTO INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO, POIS 

NINGUÉM FICA INSEPULTO, VALOR DEVIDO APENAS À ESPOSA DA 

VÍTIMA, EM RAZÃO DA TENRA IDADE DAS APELANTES FILHAS AO 

TEMPO DOS FATOS. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO RÉU E 

PARCIALMENTE PROVIDO O DAS AUTORAS. (TJ-RJ - APL: 

01870760920168190001, Relator: Des(a). JDS JOÃO BATISTA 

DAMASCENO, Data de Julgamento: 25/10/2017, VIGÉSIMA SÉTIMA 

CÂMARA CÍVEL) (Grifei) Assim, considerando que a autora ingressou na 

ação nº 8012185-80.2016.8.11.0004 contra réu ilegítimo, reconhecido em 

fase recursal, não há que se falar em prescrição. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. O autor 

ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS, 

alegando, em síntese, que adquiriu um seguro para o automóvel HYUNDAI 

HB20 SEDAN 1.6 COM. STYLE 16V FLEX, pelo período de 28.04.2015 a 

28.04.2016. Afirma que sofreu um sinistro em 09.02.2016. Aduz que a 

reclamada encaminhou o veículo para duas oficinas, e que na segunda 

não autorizou o reparo do para-choque dianteiro, tendo que efetuar o 

pagamento de R$176,50 (cento e setenta e seis reais e cinquenta 

centavos). A empresa reclamada, em sua defesa, alega que o contrato 

discutido pela autora foi devidamente cumprido, conforme documento 

apresentado em anexo. Afirma ainda que a apólice de seguro prevê um 

limite de indenização, não podendo ser concedido valor superior. 

Inicialmente, diante da patente relação de consumo, necessário inverter o 

ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, cabendo a empresa 

reclamada apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

autor, conforme artigo 373, II do CDC. Com efeito, a parte reclamada 

apresentou documentação suficiente que comprova que o direito pleiteado 

pela autora foi devidamente cumprido, quanto a diferença do reparo que 

pretendia, conforme Nota Fiscal (ID 20826464) e Termo de Quitação (ID 

20826470). Ainda, em nenhum momento a autora comprova o desembolso 

do valor pleiteado, sendo certo que na ação inicialmente proposta contra 

outra reclamada, diante da ausência de provas, lhe foi conferido o direito, 

no entanto, a presente reclamada fez jus a comprovar o devido 

cumprimento da obrigação. Analisando ainda os e-mails apresentados pela 

autora, comprova-se que a última conversa anexada datou 12.04.2016, 

sendo que o veículo foi entregue para a autora na data de 29.04.2016, ou 

seja, a autora não apresentou a continuidade dos relatos fáticos, 

justamente para não produzir prova em seu desfavor. Desse modo, os 

pedidos iniciais merecem ser julgados improcedentes, em razão de que a 

reclamada comprovou que não ocorreu nenhuma falha na prestação do 

serviço, e que apesar de inicialmente ter negado o conserto, 

posteriormente realizou o reparo e o veículo devolvido. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001769-70.2019.8.11.0004 Promovente: ABI SIFUENTE DE LIMA; 

TELDIMA VICUNA DUARTE SILVA SIFUENTE Promovido: EXPRESSO MAIA 

LTDA VISTOS, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O 

Reclamado não alegou preliminares, de forma que entendo que não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 

do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 

2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 330, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Os autores ajuizaram AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, afirmando que 

adquiriu uma passagem da empresa reclamada para embarque às 

23h15min na data de 18.05.2019. Assevera que por volta das 23h50min 

diante do grande atraso, dirigiram-se ao guichê da reclamada e obtiveram 

a informação que o ônibus teria saído no horário marcado, e que não era o 

veículo utilizado com a logomarca da empresa ré e sim da Expresso 

Concorrência. Afirmam que não foram comunicados em momento nenhum 

da situação e que perderam um evento na cidade de Cuiabá-MT, o que 

causou grande abalo moral. Em sua defesa, a empresa reclamada alega 

que foi necessário substituir o veículo para um da “Viação Novo 
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Horizonte” em razão de problemas mecânicos, no entanto, afirma que foi 

colocado uma placa na frente do vidro, informando que o ônibus estava 

em serviço da “Expresso Maia”. Afirma que o ônibus convocou 

verbalmente todos passageiros, a fim de evitar esse tipo de situação, 

inclusive permanecendo no local de embarque por período superior. 

Afirma que os autores adquiriram o bilhete quase na hora programada 

para embarque, e que foram informados da troca do carro, de modo que 

não podem ser responsabilizados pela situação apresentada no processo. 

Inicialmente, diante da patente relação de consumo, necessário inverter o 

ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, cabendo a empresa 

reclamada apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

autor, conforme artigo 373, II do CDC. Considerando a informação 

apresentada aos autos, entendo que caberia a empresa reclamada 

comprovar a devida comunicação aos consumidores sobre a troca do 

veículo. O que deveria vir, por exemplo, registrado na passagem, pois a 

reclamada informa que no momento da venda foi informado sobre a 

situação. Ainda, considerando que a passagem foi vendida 01 (um) minuto 

antes do horário marcado para saída do veículo, não há que se falar em 

atraso por parte do consumidor. Assim, resta evidente a responsabilidade 

da reclamada. Não há pedido de danos materiais, de modo que passo a 

análise do abalo moral. 2.2.1. DANOS MORAIS O dano moral passível de 

indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio 

ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por ele 

experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que 

entendo ocorrida no caso vertente. Dispõe o Código Civil Brasileiro: "Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal artigo nos fornece o 

arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil no nosso 

ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo é possível 

concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou 

assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. Restou evidente que 

a não comprovação da prestação da correta informação aos passageiros, 

designou a situação apresentada, devendo o abalo moral ser ressarcido. 

Neste sentido: CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE 

INTERESTADUAL. ALTERAÇÃO DO VEÍCULO QUE REALIZARIA A VIAGEM 

(ÔNIBUS DE OUTRA EMPRESA). EMBARQUE NÃO REALIZADO. NÃO 

COMPROVADA A INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE 

DE RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. I. A 

questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas 

do CDC, por se tratar de falha na prestação de serviço de transporte 

terreste (Art. 6º e 14). II. Aquisição de bilhete rodoviário para viagem em 

26.08.2018, de Brasília/DF (saída às 11h55), com destino final Governador 

Valadares/MG, na empresa VIAÇÃO NACIONAL S.A (ora recorrente). 

Incontroversa a realização do transporte por ônibus de empresa diversa 

da contratada (GONTIJO). O cerne da controvérsia reside na ocorrência 

(ou não) de efetiva comunicação aos passageiros acerca da alteração do 

veículo, a permitir o embarque no ônibus que realizaria a viagem 

(logomarca de empresa diversa da contratada). III. Aduz a consumidora 

não ter sido informada sobre a alteração e que, apenas ao comparecer ao 

guichê da empresa para questionar sobre o atraso, foi comunicada que o 

embarque fora realizado em ônibus da empresa Gontijo. A empresa, em 

contrapartida, sustenta que o contrato de transporte foi devidamente 

cumprido e o não embarque no local e horário pré determinados são de 

total responsabilidade da recorrida, que não estava presente na 

Rodoviária de Brasília, quando o ônibus da Empresa Gontijo parou e 

realizou o embarque de 16 passageiros, após anúncio da substituição?. 

IV. Em que pese a alegação de culpa exclusiva da consumidora, a 

recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que a 

requerente teria sido devidamente informada acerca da troca de veículo 

(CPC, Art. 373, II e CDC, Art. 6º, III). No particular, conforme bem pontuado 

na sentença ora revista: (i) não há no bilhete de passagem qualquer 

informação quanto à possibilidade de alteração da empresa 

transportadora; (ii) a testemunha arrolada pela parte recorrida asseverou 

que ?esperaram 40 ou 50 minutos após o horário previsto para embarque, 

que não viu funcionário da empresa demandada, ou mesmo aviso sonoro, 

e que somente no guichê da demandada recebeu a informação da 

modificação do ônibus responsável pelo trajeto contratado?; (iii) de outro 

lado, o depoimento da testemunha arrolada pela empresa (eivado de 

alegações genéricas - não é comum as viagens da ré serem realizadas 

pela empresa GONTIJO, porém um funcionário da demandada passa 

avisando aos passageiros sobre a mudança quando isso ocorre) e os 

documentos anexados não se mostram suficientes a comprovar a efetiva 

comunicação aos passageiros, no caso concreto. V. Não fosse isso 

suficiente, consta expressamente no bilhete adquirido pela consumidora a 

advertência de carro em trânsito, sujeito a atraso? (ID 7692541), o que 

reforça a verossimilhança das alegações da consumidora (acreditou que 

o ônibus estaria atrasado e somente constatou a troca de veículos ao 

procurar o guichê da empresa) que, inclusive, registrou reclamação no 

PROCON/DF, em 27.8.2018 (ID 7692542), um dia após o ocorrido, ao 

requerer a devolução do valor pago pela passagem. VI. Nesse quadro, 

patente a falha na prestação de serviços, a atrair a responsabilidade 

(objetiva) da empresa pelos danos causados à consumidora, que em nada 

contribuiu ao deslinde dos fatos. VII. Comprovado o dano material, e 

evidenciado o liame causal à defeituosa prestação de serviços, 

confirma-se a condenação da requerida à restituição à consumidora do 

valor comprovadamente despendido na compra do bilhete (Id. 7692541 - 

p.1). VIII. No que concerne ao dano extrapatrimonial, ainda que o mero 

inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre 

suficiente à configuração do dano moral, no caso, a situação vivenciada 

(impossibilidade de embarque em razão de ausência da adequada 

informação; impossibilidade de remarcação da viagem para data próxima; 

negativa à devolução do valor pago) ultrapassa a esfera do mero 

aborrecimento e constitui afronta aos atributos da sua personalidade, a 

subsidiar a pretendida reparação (CF, Art. 5º, V e X). IX. Irretocável o 

valor da condenação (R$ 1.000,00), fixado em observância aos critérios 

de proporcionalidade, suficientes a compensar os dissabores 

experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido (ausente 

ofensa à proibição de excesso). X. Recurso conhecido e improvido. 

Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte 

recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 

9099/95, Arts. 46 e 55) (TJ-DF 07058801820188070005 DF 

0705880-18.2018.8.07.0005, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD 

LIMA, Data de Julgamento: 02/05/2019, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

08/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Destaco que, ao 

contrário do asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou 

sim abalo moral a parte reclamante, e constatado o dano moral, deve ser 

verificada a respectiva reparação, para o imperioso atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser dividido entre os 

reclamantes. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 474, 

inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

INICIAL, para: a) CONDENAR, a Reclamada EXPRESSO MAIA LTDA a 

pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por 

danos morais ocasionados à cada Reclamante, ou seja ABI SIFUENTE DE 

LIMA e TELDIMA VICUNA DUARTE SILVA SIFUENTE, e por se tratar de 

obrigação contratual, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) 

ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001407-05.2018.8.11.0004 Promovente: CAROLINE RAMOS 

PENTEADO Promovido: RODRIGO HENRIQUE LUIZ ROMERO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Em preliminar o 

reclamado alegou incompetência em razão de perícia, o que REJEITO, visto 

que as alegações do processo não demanda prova pericial. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. A autora ajuizou AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL, alegando que na data de 03.07.2018, 

teria acordado com o reclamado o aluguel de uma residência, pagando 

como entrada a quantia de R$230,00 (duzentos e trinta reais). Assevera 

que o motivo do cancelamento do acordo, foi em razão de que o 

reclamado não queria fazer contrato e a autora afirmou que necessitava 

que fosse feito para sua segurança, de modo que o reclamado cancelou a 

negociação, restituindo o valor do aluguel pago. Aduz que teve diversos 

gastos com combustível para deslocamento, reparos hidráulicos e pintura, 

tintas, e vários utensílios domésticos e móveis para a casa no valor total 

de R$672,00 (seiscentos e setenta e dois reais) Ainda requer danos 

morais pela situação que o reclamado a fez vivenciar. O reclamado na 

contestação alega que a autora não teve nenhuma despesa, visto que 

foram todas arcadas pelo réu, conforme recibos em anexo. Aduz que 

jamais autorizou a reclamante a fazer qualquer reparo no imóvel. Afirma 

que a reclamante estava realizando atitudes estranhas e desse modo 

optou por adiar a assinatura do contrato, onde foi a mesma que desistiu de 

permanecer no imóvel, e inclusive no momento da devolução da chave e 

da restituição da quantia antecipada, proferiu várias ofensas ao 

reclamado. Analisando as provas constantes na inicial, verifica-se que 

pela conversa no aplicativo WhatsApp entre as partes, a autora informa a 

necessidade da assinatura do contrato, e o reclamado cancela a 

negociação, se negando a assinar o contrato. Ainda pela conversa, 

verifica-se que o reclamado sabia da pintura que estava sendo realizada, 

inclusive afirmando que levaria a tinta, assim não há que se falar que a 

autora pintou o imóvel sem autorização do reclamado. Assim, entendo 

devido a restituição em face da autora quanto as despesas para pintura 

do imóvel no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), visto que o 

recibo apresentado pelo reclamado consta a data de 02.07, e 

considerando que a autora iniciou a conversa em 04.07 e possuía fotos do 

imóvel sem pintura, evidente a verossimilhança nas alegações iniciais. 

Ainda, quanto as demais despesas como gasolina e utensílios domésticos, 

pela inexistência de nexo causal com os fatos do processo, não podem 

ser acolhidos. Quanto ao recibo da compra da tinta pela parte autora no 

valor de R$66,00 (sessenta e seis reais) não poderá ser acolhido, diante 

da intempestividade da anexação da prova, visto que somente foi anexada 

na impugnação. 2.2. DANOS MORAIS Quanto ao pedido de dano moral, é 

clara a ofensa aos direitos da autora, visto que o reclamado desde o início 

da negociação, informou da necessidade de realização do contrato de 

aluguel, e sem motivo justificável, informou a autora que não procederia a 

confecção do contrato, e a autora entendeu tal atitude como uma ausência 

de segurança no negócio, visto que estava tendo gastos com imóvel 

alheio. E a autora afirmando que somente permaneceria com o contrato 

assinado, o reclamado desfez a negociação, causando-lhe prejuízo, visto 

que havia a perspectiva de mudança. Com efeito, o reclamado possuindo 

um imóvel para aluguel, não pode esquivar-se da sua responsabilidade 

como locador, sendo certo que não demonstrou qualquer atitude indevida 

da autora, pois nesse caso caberia o cancelamento da negociação. De 

modo contrário, o reclamado pretendia apenas eximir-se da formalização 

contratual. Considerando que a autora já havia efetuado o pagamento do 

mês de aluguel, e estava reformando a residência, gerou obviamente uma 

frustação. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. Entendo que diante do não cumprimento do acordado 

pelo reclamado, deve ser ressarcido em benefício da parte autora um mês 

do valor do aluguel, como forma multa pelo descumprimento contratual. 

Assim, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito, para: a) CONDENAR o Reclamada RODRIGO 

HENRIQUE LUIZ ROMERO a pagar à quantia de R$150,00 (cento e 

cinquenta reais) a parte autora, a título de danos materiais, e por se tratar 

de responsabilidade contratual, valor com incidência de juros de 1% (um 

por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). b) 

CONDENAR o Reclamada a pagar à quantia de R$450,00 (quatrocentos e 

cinquenta reais) a Reclamante CAROLINE RAMOS PENTEADO, corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde a publicação desta sentença (362 STJ) e 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 405 e 406, CC/02), a contar da data 

da citação. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001529-81.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AMPLA COURIER EXPRESS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001529-81.2019.8.11.0004 Promovente: AMPLA COURIER 

EXPRESS LTDA - ME Promovido: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 
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competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise 

de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. O autor ajuizou AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO 

TRIBUTÁRIO c/c DANO MORAL e MATERIAL, alegando que na data de 

12.04.2019 teve um caminhão apreendido sobre alegação de que o 

motorista não parou no Posto Fiscal para carimbar a nota fiscal. Afirma 

que havia passado pelo posto fiscal que se localizava na cidade de Pontal 

do Araguaia por não ter conhecimento que havia sido fechado, e estava 

se deslocando para o Posto Fiscal na saída de Barra do Garças-MT, 

quando foi abordado. Assim, afirma que não pode ser penalizado, visto 

que não tinha passado do local de carimbo. Em sua defesa, o ESTADO 

afirma que o autor não comprovou que a atuação do fisco ocorreu de 

forma eivada de vicio. Aduz que existe presunção de legitimidade na 

atuação da autoridade estadual, pugnando pela improcedência da inicial. 

Pois bem, verifica-se que na inicial o autor apresentou os fatos de forma 

sucinta, não informando o local de saída e de destino da carga, não 

informou a localização no momento da apreensão, o que de princípio 

demonstrou a tentativa do autor de omitir os detalhes da situação. Assim, 

analisando os documentos apresentados, foi verificado que o veículo tinha 

como destino a cidade de Primavera do Leste-MT, e de acordo com a 

alegação de que estava transitando entre o posto fiscal da cidade de 

Pontal do Araguaia e o posto da cidade de Barra do Garças, deveria a 

apreensão ocorrer dentro da cidade de Barra do Garças, principalmente 

na BR070 ou Ministro João Alberto, que é percurso entre a localidade 

indicada. No entanto, em analise ao auto de infração, verifica-se que o 

local da penalidade foi na Rodovia MT130 Primavera do Leste-MT, ou seja, 

o autor já tinha saído da cidade de Barra do Garças, não procedendo 

realmente com o carimbo no Posto Fiscal conforme determina o inciso XIV 

do art. 17 da lei 7098 de 1998. Além desse fato, somados a fé pública do 

agente autuador, forçoso reconhecer a inexistência de vicio na 

apreensão. Desse modo, os pedidos iniciais devem ser julgados 

improcedentes. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido formulado pela parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA ÁVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-57.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO JOSE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROMEIRO MIRANDA OAB - MT25228/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000289-57.2019.8.11.0004 Promovente: AGUINALDO JOSE 

PEREIRA Promovido: VIA VAREJO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES A reclamada alega incompetência 

em razão da necessidade de perícia, no entanto, entendo que o processo 

está apto para análise. Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, 

motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. O autor ajuizou 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL, aduzindo que 

reside em Agua Boa- MT, e adquiriu vários móveis na empresa Casas 

Bahia na cidade de Barra do Garças, e que ao solicitar desconto visto que 

a forma de pagamento foi a vista, foi informado que o valor era devido a 

garantia estendida, ao qual o autor afirmou categoricamente que não tinha 

interesse, de modo que resta evidente a venda casada. Aduz ainda que 

teve que pagar a entrega a suas expensas, vez que a reclamada não 

fazia, o que entende ser indevido. Por fim, afirma que ao receber o 

produto, estava com várias avarias, não conseguindo resolver a situação 

de forma administrativa. Em sua defesa, a empresa reclamada alega que 

não há comprovação da venda casada, sendo que o contrato da garantia 

foi devidamente assinado pelo autor, sendo certo que a contratação foi 

realizada por seu interesse. Assevera que não há prova do defeito do 

produto, onde caberia a parte autora ingressar contra a transportadora 

que efetuou o transporte, e alega ainda a inexistência de abalo moral. 

Ainda que possível a inversão do ônus da prova, verifica-se que a 

presente demanda trata-se de prova negativa, de modo que cabe ao autor 

fazer a prova do defeito do produto e consequente responsabilidade da 

reclamada. Com efeito, da análise do processo, não existe nos autos 

nenhuma prova (seja fotos, reclamação Procon ou protocolos) que 

evidenciem qualquer defeito nos produtos mencionados no processo. 

Ainda, vale ressaltar que o próprio autor na inicial, afirmou residir na 

cidade de Água Boa e transportar de forma particular os produtos, sendo 

evidente que o transporte pode ter ocasionado os defeitos alegados. 

Assim, não sendo provado o defeito no produto, merece o pedido ser 

julgado improcedente. Quanto as cobranças da garantia estendida que o 

autor alega se tratar de venda casada, foi apresentado contrato com a 

assinatura do autor que demonstra a legitima contratação, de modo não há 

que se falar desconhecimento, visto que a parte autora não se trata de 

pessoa analfabeta, onde poderia ter observado a que se refere os 

documentos que estavam sendo assinados. Neste sentido: VOTO Na 

origem, alegou a parte autora, em síntese, que desejando adquirir um 

aparelho celular, se dirigiu a um dos estabelecimentos da ré (Via Varejo); 

todavia, a ré condicionou à aquisição do produto a adesão de um seguro. 

Sem alternativa, foi obrigada a aderir ao seguro para que a compra do 

aparelho fosse concretizada. Requereu, a devolução do prêmio e 

indenização por danos morais. Citada, a ré/recorrente, afirmou que a 
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contratação do seguro é ato jurídico perfeito e eficaz, haja vista a livre 

manifestação de vontade da autora em aderir ao negócio. Afastou os 

danos morais e concluiu pela improcedência dos pedidos. A sentença 

julgou procedentes os pedidos. Irresignada, a parte ré apresentou o 

presente recurso, buscando a reforma do julgado. Seguiram-se as 

contrarrazões prestigiando a sentença. É o breve relatório. Passo a votar. 

A demanda versa sobre relação de consumo e deve ser solucionada à luz 

do Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, pois as partes e o 

negócio jurídico estão inseridos nos conceitos normativos dos arts. 2º e 

3º e seu § 2º, todos da Lei 8078/90.Dentro deste contexto, constitui 

prática abusiva, vedada pelo mencionado diploma legal, "condicionar o 

fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto 

ou serviço"(artigo 39, I); conduta a que a doutrina denominou de "venda 

casada". No caso em tela, embora a autora alegue a ocorrência do ilícito, 

as provas dos autos não permitem tal conclusão. Como é possível 

perceber, a foto de fls. 14 espelha, de forma individualizada e clara, o 

preço do produto e o valor do seguro, não existindo qualquer vinculação 

entre eles , e, principalmente, o condicionamento da venda à adesão ao 

indesejado produto. Por outro lado, os contratos foram formalizados em 

instrumentos individualizados, o que, em tese, afasta a tese da ausência 

de informações. Nessa linha de ideias, diante da ausência de 

verossimilhança nas alegações da autora, impossível aplicação do instituto 

da inversão do ônus da prova para transferir ao réu o ônus de provar fato 

que alega não ter ocorrido (vício do consentimento), motivo pelo qual não 

vejo qualquer ilícito contratual capaz de anular o negócio. A conta do 

exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, 

PARA DAR-LHE PROVIMENTO, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. 

Sem ônus. Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 3ª Turma Recursal 

Cível Recurso Inominado nº 0030813-13.2016.8.19.0206 Recorrente: VIA 

VAREJO S/A Recorrido: PAULA RENATA DA SILVA SOARES DE 

OLIVEIRA Relator: Juiz Marcos Antônio Ribeiro de Moura Brito Sessão: 

18/04/2017 Palácio da Justiça do Estado do Rio de Janeiro - Lâmina V 

Avenida Erasmo Braga nº 115 - Centro - Rio de Janeiro – RJ (TJ-RJ - RI: 

00308131320168190206 RIO DE JANEIRO SANTA CRUZ REGIONAL I JUI 

ESP CIV, Relator: MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE MOURA BRITO, Data de 

Julgamento: 24/04/2017, CAPITAL 3a. TURMA RECURSAL DOS JUI ESP 

CIVEIS, Data de Publicação: 25/04/2017) (Grifei). Neste sentido, não restou 

provado nos autos a situação transcrita na inicial. Certo que conforme 

sustenta velho brocardo latino, alegar e não provar é quase não alegar 

("Allegatio et non probatio quasi non allegatio"), neste sentido, a parte 

autora não comprovou suas alegações. A jurisprudência é uníssona neste 

sentido: EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DIVIDA DE TERCEIRO. ÔNUS 

DA PROVA DO AUTOR. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. - Ao autor incumbe o 

ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 

333, inciso I, do CPC - Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e 

não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non 

allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa nada alegar 

("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt") - É ônus do 

autor/credor comprovar a responsabilidade do requerido em relação a 

divida de terceiro. (TJ-MG - AC: 10479140122637001 MG, Relator: Cabral 

da Silva, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) 

(Grifei). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. 

TESE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO, VALOR E DE 

PRORROGAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUTOR. 

- Quando tal fato é aspecto constitutivo do direito alegado pela parte 

autora recai sobre ela o dever de comprová-lo, art. 373, I do CPC - 

Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar é quase 

não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou alegar e não 

provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom 

probare paria sunt") - Assim, não pode a tese apresentada pela parte 

autora ser acolhida (prorrogação contratual do empréstimo sem sua 

autorização), pois incomprovada, tendo em vista a assinatura constante 

dos instrumentos de prorrogação. (TJ-MG - AC: 10000190482166001 MG, 

Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 30/06/2019, Data de 

Publicação: 11/07/2019) (Grifei) Com efeito, a improcedência da inicial se 

impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO 

INICIAL. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001736-80.2019.8.11.0004
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WANDER ALVES SIRQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYAGO SANTANA FERREIRA OAB - MT20268/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LAURA BORGES TORRES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001736-80.2019.8.11.0004 Promovente: WANDER ALVES 

SIRQUEIRA Promovido: MARIA LAURA BORGES TORRES Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. PRELIMINARES Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, em decorrência de fatos ocorridos no trabalho do autor 

e com relação ao seu emprego, de modo que este Juizado tonar-se 

absolutamente incompetente para analisar a presente demanda, nos 

termos do artigo 114 da CF: Art. 114. Compete a Justiça do Trabalho 

processar e julgar: VI – as ações de indenização por dano moral ou 

patrimonial, decorrentes da relação de trabalho. Assim, também colaciono 

o seguintes julgado: Trata-se de agravo de instrumento interposto por 

AILTON DE CASTRO contra decisão do Juízo da 42ª Vara Cível da Capital, 

em ação indenizatória, que declinou da competência para a Justiça 

Trabalhista. Confira-se:(.) Com o ajuizamento da presente demanda, 

pretende o autor o recebimento de indenização por danos materiais 

decorrentes de valores despendidos com a contratação de advogado 

para o ajuizamento de ação trabalhista outrora aviada na Justiça do 

Trabalho, tendo por objeto o reconhecimento de verbas relativas ao 

contrato de trabalho firmado com a ré, além de indenização por danos 

morais. Verifica-se que a causa de pedir e o pedido revelam que a 

competência para processar e julgar o presente feito não é da Justiça 

Estadual, sendo a matéria discutida na hipótese dos autos afeta à Justiça 

do Trabalho. A matéria sub examine, já provocou grandes divergências 

nos tribunais pátrios, entretanto, a Emenda Constitucional 45/2004, que, 

como é cediço, ampliou o âmbito de atuação da Justiça do Trabalho 

colocou uma pá de cal nos questionamentos acerca das ações de 

reparação de danos morais e materiais decorrentes, ainda que 

indiretamente, da relação trabalhista. Impende ressaltar que, na hipótese 

dos autos, a causa de pedir remota é a relação de emprego, ensejadora 

da ação trabalhista e, por conseguinte, da contratação de advogado para 

o ajuizamento da demanda. Portanto, tratando-se de ação indenizatória por 

danos materiais e morais decorrentes do descumprimento do contrato de 

trabalho, cuja causa de pedir remota é a relação de trabalho, a situação se 

subsume ao que dispõe o art. 114, inciso VI, da Constituição da República, 

que assim dispõe: ´Art. 114 - Compete à Justiça do Trabalho processar e 

julgar: VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, 

decorrentes da relação de trabalho;´ Assim, a discussão acerca do dano 

patrimonial alegado decorre mesmo da própria relação de trabalho, assim 

como o alegado dano moral. O agravante sustenta que a cobrança de 

honorários advocatícios tem natureza cível, o que atrai a competência da 

justiça comum. É o relatório. De fato, a cobrança dos honorários de 

serviços de advocacia não tem natureza trabalhista. Contudo, a hipótese 

dos autos é diversa: o agravante pretende obter do antigo empregador o 

reembolso com os honorários advocatícios gastos em reclamação 

trabalhista anteriormente ajuizada, além de indenização por dano moral. A 

causa de pedir, portanto, está relacionada ao vínculo empregatício havido 

entre as partes e subsume-se ao disposto no artigo 114, VI, da 

Constituição Federal: Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e 

julgar: (.) VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, 

decorrentes da relação de trabalho A jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça, em casos análogos ao presente, também reconhece a 

competência daquela Justiça. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS 

MATERIAIS. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA JULGADA PROCEDENTE. 

HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PAGAMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
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DO TRABALHO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SEGUNDA SEÇÃO. 

RECONHECIMENTO. DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DE TODOS 

OS ATOS DECISÓRIOS. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS VARAS DO 

TRABALHO DA COMARCA DE BELO HORIZONTE. 1. Compete à Justiça do 

Trabalho o processamento e julgamento das ações relativas a pedido de 

ressarcimento de honorários advocatícios contratuais despendidos para o 

ajuizamento de reclamatória trabalhista. 2. Agravo regimental prejudicado. 

(AgRg no AREsp 398.097/MG, Rel. João Otávio de Noronha) Ante o 

exposto, nego seguimento ao recurso, monocraticamente, com aplicação 

do art. 557, caput, do CPC. (TJ-RJ - AI: 00171246920158190000 RJ 

0017124-69.2015.8.19.0000, Relator: DES. AGOSTINHO TEIXEIRA DE 

ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 11/08/2015, DÉCIMA TERCEIRA 

CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 17/08/2015 12:00) Dessa forma, a 

extinção da presente ação se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ex officio, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revogo 

liminar eventualmente concedida. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000144-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YGOR SOUSA BARBOSA LIMPEZA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO ALVES TEIXEIRA OAB - MT23254/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO Dispensado o relatório conforme preceitua o 

art. 38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referência do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

incidente. Consta apresentação de pedido, que deve ser recebido como 

embargos à execução. Importante frisar, consoante os princípios que 

norteiam o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, em especial os da 

efetividade e segurança jurídica, é cediço que, embora oponíveis 

embargos à execução em sede de execução de título (extra)judicial, a 

parte oponente deve observar sempre pelo menos três aspectos 

essências. O primeiro se refere à temática que pode ser debatida nos 

embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei deste rito, é 

autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. Vejamos: Art. 52. 

A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com 

as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos 

autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) 

erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. Confirma esta evidência, apontando que não 

incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do FONAJE, senão 

vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos para embargar a 

execução da sentença estão disciplinados no art. 52, inciso IX, da Lei 

9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela Lei 11.232/05 (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática estabelecida, os 

embargos não são o expediente correto, devendo, portanto, esse tipo de 

defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo retro mencionado, 

sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, sob pena de 

rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do recurso de 

embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial”(XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). No caso em tela, faltam requisitos de admissibilidade, uma 

vez que, não houve garantia do juízo; e o argumento central, não pode 

prosperar, uma vez que, a matéria discutida não versa sobre os temas 

elencados no art. 52, IX lei 9.099/95. Assim, não guardando relação com 

os temas dispostos no artigo supramencionado e não havendo garantia do 

juízo, não se justifica o acolhimento, de modo que, os presentes embargos 

devem ser rejeitados. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJAM REJEITADOS OS PRESENTES EMBARGOS, com resolução de 

mérito, com fulcro nos entendimentos apresentados alhures. Intime-se a 

parte exequente, para dar prosseguimento a execução, requerendo o que 

entender de direito. Sem condenação de honorários, a teor do disposto no 

art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Condeno o embargante as custas processuais 

por expressa previsão no art. 55, parágrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos 

e legais. Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-44.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE PEREIRA DE EVARISTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000846-44.2019.8.11.0004 Promovente: DAYANE PEREIRA DE 

EVARISTO Promovido: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado não alegou 

preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 
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responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito no estado do processo, a teor 355, I, do 

Código de Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante 

a produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. O autor 

ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, afirmando 

que solicitou na data de 19.02.2019 a transferência das linhas telefônicas 

66 99255 6351 e 66 99211 2541 para a modalidade pré-paga, e 

indevidamente a reclamada cancelou sua linha. Afirma que procurou o 

PROCON na data de 26.02.2019, prometendo a ré que em cinco dias uteis 

resolveria a situação, o que não ocorreu. Em sua defesa, a empresa 

reclamada afirma que a linha já estava restabelecida na data de 

02.04.2019, não podendo ser condenada em danos morais, visto que já 

tinha resolvido a situação de forma administrativa. Analisando detidamente 

as provas constantes nos autos, ainda que a reclamada tenha resolvido a 

situação da autora de forma administrativa, o que não restou comprovado 

nos autos através de faturas telefônicas, verifica-se que a autora 

permaneceu mais de dois meses sem os serviços. Assim, evidente a falha 

na prestação do serviço da reclamada. 2.2.1 DANOS MORAIS Diante da 

atitude da reclamada que injustificadamente bloqueou os serviços do 

autor, forçoso reconhecer o abalo moral, neste sentido: DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. 

BLOQUEIO INDEVIDO LINHA TELEFÔNICA. São evidentes o dissabor e 

transtornos ocasionados à demandante, que ficou privada, 

injustificadamente, do uso da sua linha telefônica móvel, em razão do 

bloqueio indevido efetivado pela demandada, pois a conta estava paga. 

Isso, por si só, caracteriza ato ilícito, por isso mesmo reparável por meio 

de indenização a título de danos morais. Ônus sucumbenciais 

redimensionados. Apelação provida. (TJ-RS - AC: 70077578516 RS, 

Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 21/06/2018, Décima 

Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

27/06/2018). (Grifei). É pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral, 

principalmente nas relações consumeristas, não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Desse modo, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pelo Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, a 

hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e 

constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. A respeito do valor da 

indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no 

sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do 

dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo 

assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, 

desde que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível 

com a situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio 

Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria de 

responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). 

(grifei e negritei). A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. É 

cediço que, para a fixação do valor da indenização, deve-se obedecer 

aos princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade 

econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a 

gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do 

responsável. Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em 

conta a natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do 

ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco 

mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, com resolução de mérito, o que faço para: a) CONDENAR a 

parte Reclamada CLARO S/A. a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de indenização por danos morais ao Reclamante DAYANE 

PEREIRA DE EVARISTO valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). b) RATIFICO os efeitos da tutela, tornando-os 

definitivos. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-03.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUELE FERNANDA DESTRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENINHA BETE ARANTES FIGUEIREDO DE SOUSA OAB - MT24194/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000215-03.2019.8.11.0004 Polo Ativo: SUELE FERNANDA 

DESTRI Polo Passivo: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, verifica-se que a 

requerida arguiu preliminar de falta de interesse de agir ante a ausência de 

requerimento administrativo. No entanto, o simples fato de a parte 

promovente ter imputado à parte promovida a prática de ato ilícito, 

independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto fático 

probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse processual. 

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida. Rejeito as demais preliminares 

arguidas pois, não verificados os seus requisitos. Nesse sentido, entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2 MÉRITO Verifico que a 

matéria já está suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo ao julgamento antecipado do 

feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse 

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS e MATERIAIS, onde, em síntese, afirma a parte autora 

que é cliente da reclamada a qual lhe ofereceu um plano referente a um 

pacote de serviços denominado “Oi Conta Total” pelo valor de R$ 242,87 

(Duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos). Ressalta 

que o pacote de serviços engloba os seguintes serviços: Oi móvel + 

pacotes Adicionais do Móvel R$ 39,00 (trinta e nove reais); Oi Fixo; Oi 

internet; Oi tv + Pacotes Adicionais de TV; perfazendo a quantia de R$ 
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281,87 (Duzentos e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos). Ocorre 

que a reclamada passou a efetuar diversas cobranças, as quais a autora 

afirma desconhecer referentes a “serviços de terceiros”. Assevera que, 

por diversas vezes, tentou solucionar o problema com a reclamada, 

porém, as cobranças indevidas permanecem. Razão pela qual requer a 

repetição de indébito pelas quantias pagas indevidamente, bem como, a 

indenização pelos danos morais sofridos. Em sede de contestação, a 

requerida arguiu diversas preliminares e sem impugnar especificamente os 

fatos elencados na exordial, aduz que não houve ato ilícito praticado e que 

os pedidos do autor devem ser julgados improcedentes. No caso sub 

judice verifico que muito embora a requerida afirme que não violou nenhum 

direito da parte requerente e que agiu em exercício regular de direito, 

denota-se dos autos que a parte autora, de fato, as cobranças a título de 

“serviços de terceiros” são indevidas. Registre-se que, a Requerida não 

comprovou a origem de tais serviços, nem a contratação dos mesmos pela 

parte autora, impugna genericamente os fatos alegados na inicial, 

mencionando, inclusive, acerca de negativação indevida (matéria que não 

guarda relação com o objeto desta demanda); sem trazer aos autos 

qualquer documento apto a demonstrar a origem das cobranças. Nesse 

contexto, não há como acolher as teses lançadas em sede de defesa, 

uma vez que, a requerida não se desincumbiu de provar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do 

Código de Processo Civil. Com efeito, resta evidente a falha na prestação 

do serviço da requerida. E, em se tratando de relação consumerista, a 

responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se 

amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário 

portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, 

uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), 

em decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do mesmo. É o 

que se vislumbra no presente caso, a conduta da requerida ao cobrar 

indevidamente valores, sem a devida comunicação ou conhecimento e 

ainda, não atender à solicitação de cancelamento, ultrapassa o campo do 

mero dissabor, constituindo, pois, dano moral indenizável (art. 5º, inc. V, 

inc. X da CF/88 e 186 do CC). Ademais, dispõe o Código de Defesa do 

Consumidor: Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, 

dentre outras práticas abusivas: (...)III - enviar ou entregar ao consumidor, 

sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço; 

(...) IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo 

em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para 

impingir-lhe seus produtos ou serviços; Dessa forma, evidenciou-se nos 

autos que houve prática abusiva por parte da reclamada pois, a mesma se 

aproveitou da hipossuficiência da autora para impingir-lhe serviços não 

solicitados. Em se tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o 

arbitramento de sua reparação devem ser ponderados a um só tempo: a 

extensão do dano (art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de 

modo a não enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser 

observado o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e 

pedagógico), de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da 

prática de futuros atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, 

observados todos os fatores supramencionados bem como as 

circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, entendo plausível a 

fixação da indenização no importe de R$ 6.000 (seis mil reais). 3.1 Do 

Dano Material In casu, nota-se que a parte autora alega ter suportado 

dano material no valor de R$ 255,09 (duzentos e cinquenta e cinco reais e 

nove centavos), em decorrência das cobranças indevidas em sua fatura. 

Assim pleiteia a devolução deste valor devolvido em dobro, nos termos do 

art. 42 do CDC. Dessa forma, analisando as provas e os elementos fáticos 

disponíveis nos autos, verifica-se que a parte autora trouxe aos autos 

comprovação de que efetuou o pagamento destas faturas. Portanto, 

entendo ser cabível a devolução a título de dano material, no que tange a 

quantia R$ 510,18 (quinhentos e dez reais e dezoito centavos), valor que 

corresponde à devolução em dobro da quantia cobrada indevidamente. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR a Reclamada OI 

BRASILTELECOM a pagar a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) a título 

de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante SUELE 

FERNANDA DESTRI, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença (362 

STJ). b) CONDENAR a Requerida OI BRASILTELECOM a devolução ao 

reclamante SUELE FERNANDA DESTRI da importância de R$ 510,18 

(quinhentos e dez reais e dezoito centavos) a título de dano material, com 

juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo 

(43 STJ); Como consequência da presente sentença, DECLARO 

rescindido o contrato entre as partes, em discussão neste processo. Fica 

a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000204-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES LEY TEIXEIRA MOTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO Dispensado o relatório conforme preceitua o 

art. 38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referência do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

incidente. Consta apresentação de pedido, que deve ser recebido como 

embargos à execução. Importante frisar, consoante os princípios que 

norteiam o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, em especial os da 

efetividade e segurança jurídica, é cediço que, embora oponíveis 

embargos à execução em sede de execução de título (extra)judicial, a 

parte oponente deve observar sempre pelo menos três aspectos 

essências. O primeiro se refere à temática que pode ser debatida nos 

embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei deste rito, é 

autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. Vejamos: Art. 52. 

A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com 

as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos 

autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) 

erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. Confirma esta evidência, apontando que não 

incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do FONAJE, senão 

vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos para embargar a 

execução da sentença estão disciplinados no art. 52, inciso IX, da Lei 

9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela Lei 11.232/05 (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática estabelecida, os 

embargos não são o expediente correto, devendo, portanto esse tipo de 

defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo retro mencionado, 

sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, sob pena de 

rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do recurso de 

embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 
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para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial” (XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). No caso em tela, verifica-se que os embargos são 

tempestivos (ID 22871616). Outrossim, verifica-se que houve garantia do 

juízo (ID 21004649). Quanto à matéria alegada, suscita a executada que 

haveria erro no cálculo feito pelo exequente, pois haveria este utilizado 

como indexador e metodologia de cálculo utilizado o IGP-M (FGV), 

enquanto, na sentença foi determinado que a correção deveria ser feita 

pelo INPC. Da análise dos cálculos, apresentados tanto pela exequente 

quanto pela executada, constato, que realmente houve erro no indexador 

e metodologia utilizados pela parte exequente, uma vez que, foi 

determinado em sentença a correção monetária pelo INPC e não o IGP-M 

(FGV). Razão pela qual, entendo que os presentes embargos devem ser 

julgados procedentes, a fim de reconhecer o erro de cálculo e o excesso 

do valor de R$ 537,51 (quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e um 

centavos). 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJAM 

PROCEDENTES OS PRESENTES EMBARGOS, com resolução de mérito, 

com fulcro nos entendimentos apresentados alhures, para: a) Reconhecer 

o erro do cálculo apresentado pela exequente, declarando o excesso na 

execução no que tange ao valor de R$ 537,51 (quinhentos e trinta e sete 

reais e cinquenta e um centavos), devendo tal valor, ser devolvido à 

executada. Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará em prol da parte 

exequente para transferência dos valores restantes disponíveis no feito. 

Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-29.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON CESAR DA FONSECA OAB - MT0019346A (ADVOGADO(A))

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS VINICIUS MARIANO MAGNO (REQUERIDO)

LAUNCH PAD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE SUAREZ TONDATO OAB - MG124855 (ADVOGADO(A))

LARA MAURITA QUADRINI SAITO OAB - SP354759 (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO ZANETE OAB - SP195665 (ADVOGADO(A))

ANA ELISA SANTANA DE PAIVA OAB - MG140043 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000265-29.2019.8.11.0004 REQUERENTE: MAURO ANTONIO 

ALMEIDA DANTAS REQUERIDO: LAUNCH PAD TECNOLOGIA E SERVICOS 

LTDA e CARLOS VINICIUS MARIANO MAGNO Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2 MÉRITO Verifico que a 

matéria já está suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo ao julgamento antecipado do 

feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse 

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS e MATERIAIS, onde, em síntese, suscita a parte autora 

que, na data de 16/01/2019, comprou através da plataforma de vendas da 

empresa reclamada um pacote de estudos pelo valor de R$ 135,45 (cento 

e trinta e cinco Reais e quarenta e cinco centavos), correspondente a 

US$35,00 (trinta e cinco dólares), todavia, arrependeu-se da compra 

efetuada solicitando, no mesmo dia, o estorno. Afirma que a empresa 

reclamada realizou o estorno, todavia, no dia 30/01/2019 foi surpreendido 

com um aviso no aplicativo do seu cartão de crédito no celular que mais 

um débito da HOTMART tinha sido feito em sua fatura com data retroativa 

ao dia 16/01/2019 no valor de R$ R$ 134,75 (cento e trinta e quatro Reais 

e setenta e cinco centavos). Assim requer a devolução em dobro do valor 

cobrado indevidamente, bem como, a indenização pelos danos morais 

sofridos. Em sede de contestação, afirma a reclamada LAUNCH PAD que 

é apenas uma provedora de aplicações de internet, não podendo ser 

responsabilizada civilmente por eventuais danos causados ao autor em 

virtude de conteúdo gerado por terceiros em sua plataforma digital. 

Ressalta que realizou o estorno dos valores, assim que o autor solicitou o 

reembolso. Também em sede de contestação, afirma o reclamado 

CARLOS MAGNO que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da 

presente demanda e que inexiste nexo de causalidade entre o dano 

sofrido pelo autor e qualquer ação ou omissão de sua parte. Ressalta que 

nunca recebeu qualquer valor relacionado à compra realizada pelo autor. 

Pois bem. No caso sub judice verifico que muito embora o requerente 

afirme que a requerida realizou a cobrança dos produtos cancelados 

indevidamente, denota-se dos autos que, de fato, houve o estorno do 

valor de tais produtos. Isso porque, conforme se verifica das faturas 

acostadas pelo reclamante (ID 22500309) não há qualquer comprovação 

de cobrança indevida. Ademais, a reclamada comprovou que realizou o 

estorno, inclusive, comprovou que o autor tinha conhecimento de que este 

foi realizado, conforme se depreende dos e-mails acostados aos autos. 

Dessa forma, verifica-se que o estorno foi realizado corretamente pela 

reclamada, de modo que, não há que se falar em cobrança indevida. Não 

obstante tratar-se de relação de consumo, não se mostra razoável 

pretender o autor eximir-se do ônus de demonstrar, ainda que 

minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, mesmo quando 

invertido o ônus da prova. Nestes termos, não se desincumbiu do ônus 

que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 

De mais a mais, não há como acolher as teses lançadas na peça 

vestibular, uma vez que, a parte autora não trouxe aos autos elementos 

suficientes a provar suas alegações. Deste prisma, a situação trazida ao 

conhecimento do judiciário deva ser sopesada de forma individual e 

cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias 

nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que 

passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que 

evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o 

dever de reparar o “mal causado”. No que diz respeito ao dano moral, não 

verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou 

suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a 

situação vexatória, indigna ou injusta, de modo que caberia a parte autora 

ter apresentado provas suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito. Revogo liminar eventualmente concedida. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 
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9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000485-27.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO RECH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUIZ ESTEVES OAB - MT22330/O (ADVOGADO(A))

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000485-27.2019.8.11.0004 Polo Ativo: CLAUDIO ROBERTO 

RECH Polo Passivo: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 

2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, onde suscita a parte Reclamante, em síntese, que foi 

surpreendida com a inscrição restritiva de seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito, pelo valor de R$ 2.334,17 (dois mil trezentos e trinta e 

quatro reais). Ressalta que jamais possuiu vínculo com a reclamada, 

desconhecendo por inteiro a referida negativação. Assim, pleiteia a 

declaração de inexistência do débito bem como a indenização pelos danos 

morais padecidos. Em sede de contestação, aduz a requerida que não 

praticou ato ilícito visto que, a simples cobrança não enseja dano moral e 

sem impugnar especificamente os fatos elencados na exordial, aduz que 

os pedidos do autor devem ser julgados improcedentes. No caso sub 

judice verifico que muito embora a requerida afirme que não violou nenhum 

direito da parte requerente e que agiu em exercício regular de direito, 

denota-se dos autos que a parte autora, de fato, não possui relação 

jurídica com a mesma. Registre-se que, a Requerida não comprovou a 

inadimplência da parte autora, impugna genericamente os fatos alegados 

na inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem do débito. Nesse contexto, 

não há como acolher as teses lançadas em sede de defesa, uma vez que, 

a requerida não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do Código de 

Processo Civil. Com efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço 

da requerida. E, em se tratando de relação consumerista, a 

responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se 

amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário 

portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, 

uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), 

em decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do mesmo. É o 

que se vislumbra no presente caso, a conduta da requerida ao incluir a 

inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, por 

dívida decorrente de relação jurídica não contratada, provocou um abalo 

moral ao autor, eivando a importante e fundamental imagem de idoneidade 

a qual qualquer cidadão deve cuidar-se em preservar. É indiscutível o 

direito da parte autora ao bom nome e à conservação da imagem (art. 5º, 

inc. V e inc. X da CF/88), de modo a evitar que seja alvo de quaisquer 

suspeitas, segregações ou limitações. Cumpre ressaltar que a inscrição 

indevida em cadastro de proteção ao crédito, é espécie de dano in re ipsa, 

isto é, o dano moral decorre do próprio fato, não sendo necessária sua 

prova: CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. 

DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. 1. O recurso discute a negativação indevida da 

consumidora que não possuía qualquer débito com a empresa de telefonia. 

2. A negativação indevida viola os direitos da personalidade do inscrito, de 

modo a atentar contra seu patrimônio moral, exigindo a reparação do dano. 

Sobre o assunto, o STJ posiciona-se no sentido de que havendo 

negativação indevida, estar-se-á diante de dano moral in re ipsa. 3. O 

valor da indenização fixado pelo magistrado de primeiro grau deve ser 

mantido (R$ 5.000,00), tendo em vista a vedação ao reformatio in pejus. 4. 

Apelação desprovida. (TJ-PE - APL: 5221129 PE, Relator: Sílvio Neves 

Baptista Filho, Data de Julgamento: 20/02/2019, 1ª Câmara Regional de 

Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 26/02/2019) Em se tratando do 

prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento de sua reparação 

devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); 

as condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem 

empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice 

da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a 

compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos 

semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os 

fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe 

de R$ 7.000 (sete mil reais). Por fim, vale ressaltar que é inaplicável o teor 

da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos 

da tutela, para: a) CONDENAR, a reclamada PERNAMBUCANAS 

FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO, a pagar a quantia de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais 

ocasionados ao reclamante CLAUDIO ROBERTO RECH, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ). Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente o débito que originou a negativação, em 

discussão nesse processo, tornando definitivos os efeitos da tutela. Fica 

a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-16.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MANOEL DA FONSECA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON CESAR DA FONSECA OAB - MT0019346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000434-16.2019.8.11.0004 Polo Ativo: ANTONIO MANOEL DA 

FONSECA JUNIOR Polo Passivo: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Quanto a arguição de inépcia 

da inicial, não assiste razão a reclamada pois, a presente demanda não 

visa revisão do contrato existente entre as partes, mas sim, a declaração 

de ilegalidade da conduta de retenção do salário da parte autora, portanto, 

rejeito a preliminar arguida, vez que não estão verificados os seus 

requisitos. Quanto a arguição de ausência de interesse de agir, rejeito a 

preliminar arguida pois, o fato de a parte promovente ter imputado à parte 

promovida a prática de ato ilícito é suficiente para a demonstração de seu 

interesse processual. Entender de forma contrária violaria frontalmente o 

Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, preconizado no artigo 5º, 

inciso XXXV, da CF/88. Rejeito as demais preliminares arguidas, vez que 

não verificados os seus requisitos. Ultrapassadas as preliminares, passo 

a análise de mérito. 2.2. MÉRITO Em linhas iniciais, salienta-se que a 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, onde, em síntese, suscita o Reclamante que realizou a 

contratação de empréstimo na modalidade de adiantamento de 13º salário, 

afirma que o reclamado realizou a cobrança indevidamente pois, 

descontou de seu salário mensal, ao invés do 13º salário uma vez que, o 

seu 13º não foi pago pelo empregador até o presente momento. Requer a 

devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, bem como, a 

indenização pelos danos morais sofridos. Em sede de contestação, afirma 

a requerida que não cometeu ato ilícito pois os descontos foram 

previamente aceitos pelo autor e que o contrato foi realizado pela vontade 

livre e consciente das partes. Assevera, que o débito em questão decorre 

de um contrato de empréstimo na modalidade de adiantamento de 13º 

salário, o qual foi contratado pelo autor. Esclarece que na modalidade 

contratada, os descontos ocorrem ou no vencimento do contrato ou no 

momento em que for pago o 13º, o que ocorrer primeiro e que, no caso do 

autor, o desconto foi realizado no vencimento do contrato. Afirma que a 

requerida agiu em exercício regular de direito. Motivo pelo qual pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. Em respeito ao caráter 

alimentar dos salários e ao princípio da razoabilidade, de acordo com a 

jurisprudência do STJ os descontos em folha de pagamento devem ser 

limitados em 30% do salário líquido. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR. DESCONTOS EM FOLHA DE 

PAGAMENTO. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS. 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. AGRAVO INTERNO DO BANCO 

SAFRA PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte 

Superior, os descontos na folha de pagamento de Servidor Público devem 

ser limitados a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, em função do 

princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. (...) 

(STJ AgInt no REsp 1596353/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 06/11/2018) 

Oportuno salientar que o salário líquido é o resultado obtido da subtração 

do salário bruto dos descontos legais, tais como contribuição 

previdenciária e retenção do imposto de renda. Assim, conforme se 

depreende dos autos, o salário líquido do autor é R$ 10.188,51 (dez mil 

cento e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos) e não R$ 5.659,09 

(cinco mil seiscentos e cinquenta e nove reais e nove centavos) como 

afirma o autor. Dessa forma, diante dos elementos disponíveis nos autos, 

mormente quanto aos extratos acostados pelo autor, verifica-se que os 

descontos realizados pelo banco réu, comprometem menos do que o limite 

de 30% de seu salário líquido. Não obstante tratar-se de relação de 

consumo, não se mostra razoável pretender o autor eximir-se do ônus de 

demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, 

mesmo quando invertido o ônus da prova. Nestes termos, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Deste prisma, a situação trazida ao 

conhecimento do judiciário deva ser sopesada de forma individual e 

cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias 

nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que 

passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que 

evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o 

dever de reparar o “mal causado”. No que diz respeito ao dano moral, não 

verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou 

suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a 

situação vexatória, indigna ou injusta, de modo que caberia a parte autora 

ter apresentado provas suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito. Revogo liminar eventualmente concedida. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000231-88.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

INES ELISABETE WAGNER DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT0018490A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000231-88.2018.8.11.0004 Polo Ativo: INES ELISABETE 

WAGNER DE SOUZA Polo Passivo: ESTADO DO MATO GROSSO Vistos, 

etc. 1. RELATÓRIO. Importante salientar, evitando-se qualquer duvida 

existente sobre o tema, que referencia o FONAJE em seu ENUNCIADO 52, 

que “Os embargos à execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, 

observado o artigo 40 da Lei 9.099/9, motivo pelo qual passo à decisão. 

Trata-se de impugnação a execução, recebido como EMBARGOS DE 

EXECUÇÃO, pelo princípio da simplicidade que gere nos Juizados 

Especiais, alegando os seguintes argumentos: a) a existência de excesso 

na execução quanto ao valor de R$ 6.535,54 (seis mil, quinhentos e trinta 

e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), alegando que a diferença 

reside no fato de que o exequente ter atualizado os valores mediante a 

aplicação da taxa Selic e de juros de mora de 12% a.a., porém, afirma que 

a taxa Selic já engloba correção e juros moratórios. Motivo pelo qual 

entende que deve ser reconhecido o referido excesso para que seja 

decotado da presente execução. Em sua manifestação, afirma o 

exequente que concorda com as razões expostas pelo executado, bem 

como, concorda com o cálculo apresentado. 2. FUNDAMENTAÇÃO Pois 

bem, verifico que a argumentação do executado merece acolhimento. Com 

efeito, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento no sentido de 

que a incidência de juros moratórios, com base na variação da taxa SELIC, 

não pode ser cumulada com a aplicação de outra taxa de juros moratórios 

ou com outros índices de atualização monetária, pois, tal cumulação que 

representaria bis in idem. Da análise dos autos, denota-se que a parte 

exequente concorda com a manifestação do executado, admitindo o 

excesso. Assim, constato, que realmente houve erro no parâmetro de 
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cálculo utilizado, devendo ser reconhecido o excesso quanto ao valor de 

R$ 6.535,54 (seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e 

quatro centavos), valor este que deve ser decotado da presente 

execução. Portanto, entendo que os presentes embargos devem ser 

julgados procedentes. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJAM PROCEDENTES OS PRESENTES EMBARGOS, com resolução de 

mérito, com fulcro nos entendimentos apresentados alhures, para: a) 

Reconhecer o erro do cálculo apresentado pela exequente, declarando o 

excesso na execução no que tange ao valor de R$ 6.535,54 (seis mil, 

quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), devendo 

tal valor, ser extirpado da presente execução. Sem condenação de 

honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto a 

presente decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. 

Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001786-09.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0019222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001786-09.2019.8.11.0004 Promovente: ADRIANA ALVES DA 

SILVA Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES O Reclamado não alegou preliminares, de forma que 

entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a 

análise de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

onde em resumo alega a parte autora que na data de 19.07.2019 teve a 

sua energia suspensa indevidamente, visto que a fatura estava com onze 

dias de inadimplência, de forma que prevê a Lei Estadual nº 6.942/97, a 

proibição da suspensão de energia por atraso inferior a sessenta dias. Em 

sua defesa, a Reclamada alega que a autora sempre paga atrasado suas 

faturas, no entanto afirma que não houve a suspensão na data 

mencionada, mas somente uma atualização, visto que a autora após a 

interrupção do fornecimento em 01.02.2019 efetuou uma auto religação do 

medidor. Afirma que tal procedimento durou poucos minutos, sendo 

indevido o pedido de danos morais. Analisando detidamente as provas 

constantes nos autos, verifica-se que não há motivo para a interrupção da 

energia da autora, sendo que a reclamada não comprova as suas 

alegações, visto que foi emitida faturas dos meses de fevereiro a julho, de 

modo que se a autora tivesse efetuado a religação indevida, não teria sido 

gerado as cobranças dos referidos meses. Ainda, verifico que a 

solicitação da religação, conforme histórico apresentado pela reclamada 

(ID 24448926) ocorreu as 09:23h e o atendimento as 13:07h, assim, 

evidente que não durou somente 05 (cinco) minutos a interrupção, 

inclusive a autora comprova através de senha de atendimento que se 

deslocou na empresa. Dessa forma, resta evidente a falha na prestação 

do serviço. 3.1 . DANOS MORAIS No que tange ao pedido de reparação a 

titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim 

abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que 

a suspensão indevida do fornecimento de energia lhe causou prejuízos 

diversos de mero dissabor. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE ENERGIA INDEVIDO. 

DANO MORAL INDENIZÁVEL. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL. 

SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. O recurso 

em tela devolveu a esta Corte apenas a discussão a respeito do valor da 

condenação a título de danos morais. Resta incontroverso o dever de 

indenizar, discutindo-se somente o quantum arbitrado II. Levando-se em 

conta as condições econômicas do autor, bem como a capacidade 

econômica da concessionária e que o Apelante ficou apenas 1 dia com a 

energia suspensa, o valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se 

mostra nem tão baixo, assegurando o caráter repressivo e pedagógico 

próprio da indenização por danos morais, nem tão elevado, a ponto de 

caracterizar um enriquecimento sem causa, razão pelo que deve ser 

mantido. III. Apelação conhecida e não provida. (TJ-MA - AC: 

00044947520178100027 MA 0109022019, Relator: LUIZ GONZAGA 

ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 21/11/2019, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL) A respeito do valor da indenização por dano moral, a orientação 

jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito brasileiro, o 

arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao prudente 

arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro 

por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a Reclamada ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante ADRIANA ALVES DA SILVA, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000265-63.2018.8.11.0004 Requerente: PRISCILA TAUIL 

ADOLFO e ALEX GOMES BARBOSA Requerido: AVIANCA Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. Verifica-se que a reclamada arguiu 

preliminar de ilegitimidade ativa dos autores, sob o fundamento de que 

somente o embarque de sua filha teria sido negado, ressaltando que a 

demanda envolve interesse de menor. Todavia, razão não lhe assiste. A 

hipótese dos autos não se trata de litisconsórcio necessário. Outrossim, 

salienta-se que, em certos casos, embora o evento danoso tenha afetado 

determinada pessoa, seus efeitos podem atingir, indiretamente, a 

integridade moral de terceiros (préjudice d'affection). É o que se chama de 

danos morais reflexos ou por ricochete. A Corte Cidadã (STJ) assim 

definiu: “(...) 2. O dano moral indireto ou reflexo é aquele que, tendo-se 

originado de um ato lesivo ao direito personalíssimo de determinada 

pessoa (dano direto), não se esgota na ofensa à própria vítima direta, 

atingindo, de forma mediata, direito personalíssimo de terceiro, em razão 

de seu vínculo afetivo estreito com aquele diretamente atingido. 3. Mesmo 

em se tratando de dano moral puro, sem nenhum reflexo de natureza 

patrimonial, é possível reconhecer que, no núcleo familiar formado por pai, 

mãe e filhos, o sentimento de unidade que permeia tais relações faz 

presumir que a agressão moral perpetrada diretamente contra um deles 

repercutirá intimamente nos demais, atingindo-os em sua própria esfera 

íntima ao provocar-lhes dor e angústia decorrentes da exposição 

negativa, humilhante e vexatória imposta, direta ou indiretamente, a todos. 

(...)”. (STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 1119632 RJ 2009/0112248-6. Data 

de publicação: 12/09/2017) Dessa forma, ainda que apenas a filha dos 

autores tenha sido impedida de embarcar, é possível que estes tenham 

sofrido danos em razão de tal conduta praticada pela ré. Portanto, rejeito a 

preliminar arguida. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e 

MATERIAIS, onde em síntese, suscitam as partes autoras que realizaram a 

compra de quatro passagens com a reclamada em 22 de Agosto de 2017, 

pois, pretendiam viajar juntamente com suas filhas ambas menores de 

idade. Afirmam que uma de suas filhas, à época da compra possuía 11 

(onze) anos de idade, porém foi pago por sua passagem como se esta 

fosse adulta. Afirmam que o embarque estava previsto para 07/01/2018, 

no Aeroporto de Goiânia-GO, com retorno previsto para o dia 20/01/2018, 

todavia, ao tentarem fazer o check-in foram informados que a sua filha 

Milena não poderia embarcar mesmo estando acompanhada de seus 

genitores e possuir certidão de nascimento, sob a justificativa de que teria 

completado 12 anos e seria necessária a identificação através de 

documento com foto. Assim, foi necessário que o genitor Alex Gomes 

Barbosa juntamente com sua filha Milena, viajassem de ônibus para que 

chegassem ao seu destino final. Requerem portanto, a indenização pelos 

danos morais e pelos danos materiais sofridos. Em sede de contestação, 

aduz a reclamada que agiu em consonância com as normas setoriais 

estabelecidas, razão pela qual afirma que não houve conduta ilícita 

praticada pela mesma mas sim, falta de cautela dos genitores ao não 

providenciar a documentação correta para que a filha pudesse viajar. 

Ressalta que apenas o embarque da menor Milena foi negado. Pugnando, 

assim, pela improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. Segundo o artigo 

16 § 3º, da Resolução 400/2016 da ANAC, o embarque de menor de 12 

anos em voos domésticos ocorrerá mediante a apresentação de sua 

certidão de nascimento, devidamente acompanhado dos pais, de 

ascendente ou colateral, maior, até o terceiro grau de parentesco 

comprovado ou terceiro maior com expressa autorização judicial (art. 83 

do ECA). Oportuno ressaltar que a documentação exigida não necessita 

ser autenticada e o documento do menor não precisa ser com foto. Assim, 

caso haja recusa, mesmo havendo comprovação dos requisitos 

supramencionados, há conduta ilícita. Da análise do caso concreto, muito 

embora tenham os autores apresentado a certidão de nascimento de sua 

filha, a empresa promovida confirma que negou o embarque da filha dos 

requerentes pois, esta não possuía documento de identificação com foto, 

mas tão somente a certidão de nascimento; tal fato tornou-se 

incontroverso. Portanto, incontroverso que houve falha na prestação do 

serviço. A propósito: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. 

TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. NEGATIVA DE EMBARQUE DE 

MENOR DE 12 ANOS ACOMPANHADO DOS PAIS POR AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTO COM FOTO. ALTERAÇÃO DE BILHETES COM ONUS PARA 

OS CONSUMIDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

INFORMAÇÃO INADEQUADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL DA INDENIZAÇÃO. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A legislação em vigência não 

exige a apresentação de documento com foto para embarque em vôo 

doméstico de menor acompanhado dos pais ou responsáveis, sendo 

suficiente a apresentação de certidão de nascimento original ou cópia 

autenticada. 2. Com efeito, a informação adequada e clara sobre produtos 

e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais 

relevantes, previsto no inciso III do art. 6º da Lei n. 8.078/90, que impõe ao 

fornecedor, na hipótese dos autos, conhecer a regra aplicável. 3. Na 

hipótese, a empresa aérea negou o embarque do filho dos autores, menor 

de 12 anos, haja vista a ausência de documento com foto. A negativa do 

embarque que obriga a alteração dos bilhetes com custos para o 

consumidor e o atraso de um dia para a chegada ao destino, acrescidos 

da marcante ineficiência do fornecedor, culminaram por violar a dignidade 

e configurar o dano moral indenizável. 4. O quadro exposto foi 

adequadamente valorado na origem para condenar a empresa aérea ao 

pagamento do dano material provado, bem como do dano moral sofrido 

pelo consumidor. E é direito básico do consumidor de ser indenizado na 

exata extensão dos prejuízos que sofreu, a teor do que dispõe o art. 6º, 

VI, da Lei n. 8.078/90, inspirado no princípio da indenizabilidade irrestrita 

albergado pela Constituição Federal no art. 5º, V e X. (...) (TJ-DF - RI: 

07016596120158070016, Relator: FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA 

FONSECA, Data de Julgamento: 05/08/2015, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/09/2015 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) Nesse contexto, a negativa do embarque que obrigou os 

consumidores a viajarem por outro meio de transporte, sem o 

ressarcimento dos bilhetes é suficiente para causar dano moral pois, 

frustrou a expectativa de uma viagem em família, onerando os 

consumidores; restando evidente que os fatos narrados ultrapassaram a 

barreira do mero aborrecimento e do simples descumprimento contratual, 

haja vista, a legislação não exigir a apresentação de documento com foto. 

Assim, em se tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o 

arbitramento de sua reparação devem ser ponderados a um só tempo: a 

extensão do dano (art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de 

modo a não enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser 

observado o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e 

pedagógico), de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da 

prática de futuros atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, 

observados todos os fatores supramencionados bem como as 

circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, entendo plausível a 

fixação da indenização no importe de R$ 8.000 (oito mil reais). 2.1 Do Dano 

Material In casu, nota-se que as partes autoras alegam ter suportado dano 

material no valor de R$ 864,91 (oitocentos e sessenta e quatro reais e 

noventa e um centavos), em decorrência da não devolução do valor pago 

pelos bilhetes aéreos. Dessa forma, analisando as provas e os elementos 

fáticos disponíveis nos autos, verifica-se que as partes autoras 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 208 de 513



comprovaram o pagamento dos bilhetes aéreos, dos quais 2 (dois) não 

foram utilizados em razão da negativa ilícita e não foram ressarcidos. 

Portanto, entendo ser cabível a devolução a título de dano material 

conforme requerido pelos autores. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, 

para: a) CONDENAR a Reclamada AVIANCA a pagar a quantia de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais 

ocasionados aos Reclamantes PRISCILA TAUIL ADOLFO e ALEX GOMES 

BARBOSA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação (artigo 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). b) 

CONDENAR a Reclamada AVIANCA, ao pagamento da quantia de R$ 

864,91 (oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos) a 

título de danos materiais, aos autores PRISCILA TAUIL ADOLFO e ALEX 

GOMES BARBOSA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data do efetivo prejuízo (43 STJ). 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000284-35.2019.8.11.0004 Polo Ativo: NILO REZENDE 

RODRIGUES Polo Passivo: DETRAN - MATO GROSSO Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Rejeito as preliminares 

arguidas, vez que não verificados os seus requisitos. 2.2 MÉRITO Verifico 

que a matéria já está suficientemente demonstrada pelas provas 

carreadas aos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo ao julgamento 

antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse 

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO, onde, em síntese, suscita a 

parte autora que foi proprietária do veículo Marca/Modelo: 

201101-GM/CHEVROLET A10 (Nacional), placa JYG-5382, RENAVAM 

00241450730, CHASSI: BC144PDA04953, ano de fabricação 1981; e no 

ano de 1995 vendeu o veículo para terceiro, o qual ficou encarregado de 

realizar a transferência para seu nome, no entanto, não o fez. Afirma, que 

tem sido lançado de tributos em atraso em seu nome, o que lhe tem 

causado prejuízos. Ressalta que já se passaram 20 (vinte) anos após a 

tradição, motivo pelo qual desconhece o paradeiro do comprador e do 

veículo. Assim, requer a declaração de inexistência de propriedade quanto 

ao veículo mencionado, bem como, a desvinculação de seu nome aos 

débitos fiscais gerados desde a tradição. Em sede de contestação, afirma 

o reclamado que não existe relação obrigacional entre o Autor e o 

DETRAN, ressalta que não houve comunicação ao reclamado sobre a 

realização de venda à época. Assevera que para que haja a 

desvinculação do nome do autor do veículo, é necessário o ato formal 

para transferência de propriedade de veículo. Pois bem. O cerne da 

questão cinge-se em determinar se o Autor é responsável por débitos 

tributários relacionados ao veículo que alega que foi vendido a terceiro. Da 

análise acurada dos autos, resta incontroverso que o Autor não 

comunicou a venda de veículos ao DETRAN, não juntando os autos 

qualquer prova da venda, nem ao menos recibo de pagamento. Dispõe o 

Código de Transito Brasileiro: Art. 134. No caso de transferência de 

propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo 

de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada 

do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e 

datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas 

penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. 

Cumpre destacar que, quanto ao tributo específico IPVA, esse tem como 

fato gerador a propriedade do veículo. Outrossim, o Autor apesar de 

afirmar que não mais tem interesse na propriedade veicular e que o 

vendeu há mais de 20 (vinte) anos, não é tal fato suficiente para afirmar 

que não é mais proprietário do mesmo. Além disso, o autor sequer soube 

precisar com quem o veículo se encontra. Ademais, não foram carreados 

aos autos nenhum comprovante de venda do veículo, fato que poderia 

ensejar prova que o Autor não era mais proprietário à época, porém, não 

se desincumbiu de tal ônus (art. 373, I do CPC). Ressalte-se, ainda, que 

não foi juntada cópia da Autorização para Transferência de Propriedade 

de Veículo, conhecido como "DUT", ou qualquer prova de que terceiro 

detém a propriedade do bem, o que poderia afastar a sua 

responsabilidade pelos débitos em questão. De fato, a transmissão da 

propriedade de bens móveis, dentre os quais se inclui o veículo, se dá 

pela simples tradição do bem ao adquirente e não pelo seu registro no 

órgão competente (art. 1267 do Código Civil), sendo certo que a eventual 

inobservância da comunicação da venda à autoridade de trânsito não 

descaracteriza o negócio celebrado. Todavia, ainda que se entenda que a 

transferência da titularidade de bens móveis opera-se pela tradição, é 

certo que o autor não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia. 

A propósito: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE 

PROPRIEDADE VEICULAR. DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO FISCAL. (...) 

VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO 

DETRAN. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR DÉBITOS FISCAIS. APELAÇÃO NÃO 

PROVIDA. (TJ-BA - APL: 05025930520158050001, Relator: Marcos 

Adriano Silva Ledo, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018) 

Portanto, sem a necessária comunicação e nem ao menos a prova efetiva 

da tradição do bem, deve o autor responder pelos débitos, conforme 

previsão legal. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-31.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEILCA CANDIDA FERREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000724-31.2019.8.11.0004 Polo Ativo: VALDEILCA CANDIDA 

FERREIRA Polo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT Vistos, 

etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se AÇÃO DE 

COBRANÇA, onde, em síntese, suscita a parte autora que exerce a 

função de Agente Comunitário de Saúde e não recebe o piso salarial ao 

qual aduz ter direito. O MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT, apesar de 

devidamente citado, manteve-se inerte não apresentando contestação. 

Ressalte-se que, a ausência de contestação por parte do Município não 

importa em presunção de veracidade das alegações iniciais, tendo em 

vista que, seus bens e direitos são considerados indisponíveis. Pois bem. 

Dispõe a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, com artigo acrescido 

pela Lei nº 12.994/14: Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o 

valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente 

Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a 

jornada de 40 (quarenta) horas semanais. § 1º O piso salarial profissional 

nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate 

às Endemias é fixado no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) 

mensais. Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora comprova 

que, desde de Junho/2014 até Fevereiro/2015, recebia abaixo do valor 

estipulado pela lei como piso salarial para sua profissão. Assim, entendo 

que devem ser acolhidos os pedidos iniciais acerca dos valores não 

repassados à autora, no que tange à quantia de R$ 5.495,46 (cinco mil e 

quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos), 

correspondente ao período supramencionado, de modo a completar o piso 

salarial não recebido. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) 

CONDENAR o Reclamado MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS-MT ao 

pagamento da quantia de R$ 5.495,46 (cinco mil e quatrocentos e noventa 

e cinco reais e quarenta e seis centavos), a título de dano material, a 

reclamante VALDEILCA CANDIDA FERREIRA acrescido de juros 

moratórios de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos 

desde a citação. b) CONDENAR o Reclamado MUNICIPIO DE BARRA DO 

GARCAS-MT a efetuar os recolhimentos previdenciários, das diferenças 

salariais, do período de junho de 2014 a fevereiro de 2015. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000584-94.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VERIA DA SILVA MACHADO (REQUERENTE)

MARIA DIVINA DA SILVA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYAGO SANTANA FERREIRA OAB - MT20268/O (ADVOGADO(A))

LARISSA DA SILVA CARNEIRO OAB - MT25186/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIZ DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

NATÁLIA QUISTE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1000584-94.2019.8.11.0004 Polo Ativo: MARIA VERIA DA SILVA 

MACHADO e MARIA DIVINA DA SILVA MACHADO Polo Passivo: SERGIO 

LUIZ DA SILVA FILHO e NATÁLIA QUISTE DA SILVA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. REVELIA Decreto 

a revelia dos promovidos com base no artigo 344 do NCPC, pois apesar de 

devidamente citada e ter comparecido à sessão de conciliação, deixou de 

apresentar contestação. No entanto, considero que a revelia é relativa, 

tendo em vista que os fatos alegados na inicial serão considerados 

verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. 3. MÉRITO 

A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS e MORAIS em decorrência de acidente de trânsito, onde, em 

síntese, suscitam as partes autoras que no dia 17 de fevereiro de 2018, 

por volta das 14h30, na Rua Francisco Lira, esquina com a Rua Liberdade, 

o requerido, Sr. Sérgio Luis, condutor do veículo Ford Ranger, não 

respeitando a preferencial, bem como a sinalização de “PARE”, colidiu com 

a motocicleta em que trafegavam. Ressaltam que ambas sofreram lesões 

as quais resultaram em despesas médicas, com as quais o reclamado não 

ajudou. Asseveram que a Sra. Maria Veria, fraturou os dois punhos, 

necessitando passar por cirurgia e permanecer encostada pelo INSS, 

sofrendo com a falta da comissão que completa seu salário, vez que é 

vendedora. Quanto a Sra. Maria Divina, esta sofreu um corte na testa, 

necessitando também de tratamento médico. Razão pela qual requerem a 

indenização pelos danos materiais e morais sofridos. Pois bem. Avançar o 

sinal de parada obrigatória, constitui conduta ilícita na modalidade de 

infração de trânsito, sendo o infrator sujeito as penalidades e medidas 

administrativas, conforme dispõe o artigo 208 do CTB: Art. 208. Avançar o 

sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória: Infração - 

gravíssima; Dessa forma, da análise do caso concreto e com base no 

conjunto fático probatório disponível nos autos, depreende-se que o 

veículo Ford Ranger, placa QCP-0767, conduzido pela parte promovida, 

avançou o cruzamento sem respeitar o sinal de parada obrigatória, vindo a 

colidir com o veículo Motoneta Honda Biz, placa NJD-5943, conduzido 

pelas promoventes. Portanto, restou caracterizada a infração de trânsito 

pela parte promovida, ensejando, consequentemente, conduta ilícita para 

efeitos de responsabilidade civil. Dispõe o Código Civil: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. No caso sub judice, evidenciou-se que a conduta dos 

reclamados causou danos as partes autoras razão pela qual são devidas 

as reparações pleiteadas pelas mesmas. Oportuno ressaltar que muito 

embora a Sra. Natalia Quiste não estivesse conduzindo o veículo no 

momento do acidente, esta deve responder pelo ocorrido, ante a entrega 

de seu veículo a terceiro para condução. Nesse contexto, entendo que um 

acidente automobilístico, como no caso em tela, que gera diversos 
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ferimentos por uma conduta imprudente dos réus, inclusive deixando as 

Autoras por muitos dias sem trabalhar, uma delas necessitando até 

mesmo de intervenção cirúrgica, ultrapassa o mero aborrecimento, sendo 

passível de indenização de ordem moral. Em se tratando do prejuízo moral, 

insta salientar que para o arbitramento de sua reparação devem ser 

ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as 

condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem 

empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice 

da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a 

compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos 

semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os 

fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe 

de R$ 6.000 (seis mil reais) para cada autora. 3.1 Do Dano Material In 

casu, nota-se que a parte autora Sra. Maria Veria alega ter suportado 

dano material no valor de R$ 14.476,31 (quatorze mil, quatrocentos e 

setenta e seis reais e trinta e um centavos), em decorrência das 

despesas a título de cirurgia, exames e demais tratamentos médicos; 

também, a parte autora Sra. Maria Divina alega ter suportado dano material 

no valor de R$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte reais), em decorrência das 

despesas a título de tratamentos médicos. Assim, pleiteiam a reparação 

destes valores. Analisando as provas e os elementos fáticos disponíveis 

nos autos, verifica-se que as partes autoras comprovam as despesas de 

seus tratamentos através de notas fiscais acostadas. Portanto, entendo 

ser cabível a devolução a título de dano material, conforme requerido pelas 

autoras. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, para SOLIDARIAMENTE: a) 

CONDENAR os Reclamados SERGIO LUIZ DA SILVA FILHO e NATÁLIA 

QUISTE DA SILVA a pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) PARA 

CADA RECLAMANTE, a título de indenização por danos morais 

ocasionados, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir do evento danoso ( Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo 

INPC a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). b) 

CONDENAR os Reclamados SERGIO LUIZ DA SILVA FILHO e NATÁLIA 

QUISTE DA SILVA, ao pagamento da quantia de R$ 14.476,31 (quatorze 

mil, quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e um centavos), a título de 

danos materiais, a autora MARIA VERIA DA SILVA MACHADO, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data do efetivo prejuízo (43 STJ). b) CONDENAR os Reclamados SERGIO 

LUIZ DA SILVA FILHO e NATÁLIA QUISTE DA SILVA, ao pagamento da 

quantia de R$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte reais), a título de danos 

materiais, a autora MARIA DIVINA DA SILVA MACHADO, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data do efetivo prejuízo (43 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000933-97.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE REZENDE COSTA SANTANA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREUDES DIAS CARNEIRO OAB - MT22543/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTUIRA AVELINA DA SILVA COUTINHO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000933-97.2019.8.11.0004 Promovente: EDILENE REZENDE 

COSTA SANTANA Promovida: VALTUIRA AVELINA DA SILVA COUTINHO 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não 

havendo nenhuma preliminar a ser considerada, passo a análise de mérito. 

2.2.MERITO Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO manejado por EDILENE 

REZENDE COSTA SANTANA, alegando que teve a quantia de R$ 3.549,66 

(três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos) 

que havia em sua conta poupança conscrita indevidamente nos autos nº 

1001626-18.2018.8.11.0004, vez que a conta bancária não pertence ao 

executado do citado processo, pois o mesmo é pai da embargante. A 

embargada não se manifestou nos autos. A penhora foi suspensa 

liminarmente conforme decisão em ID 19914171. Analisando os 

documentos existentes nos autos, verifica-se que a embargante 

apresenta documentação suficiente que comprova a penhora indevida, 

vez que a conta bancária onde houve a constrição não pertence ao 

executado, mas sim, à embargante, de modo que a penhora foi indevida. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EMBARGOS DE TERCEIROS. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA QUE SE 

DEU TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO À PARTE ADQUIRIDA PELO 

EMBARGANTE. RESULTADO QUE, DIANTE DA APLICAÇÃO DO PRINCIPIO 

DA CAUSALIDADE, DEVE SER DE PROCEDÊNCIA DO INCIDENTE. MÁ-FÉ 

DA PARTE EMBARGADA AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PATRONO DO 

EMBARGANTE. POSSIBILIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS 

– AC: 70081119851 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

15/05/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/05/2019). Assim, merece procedência os presentes 

embargos. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA dos 

presentes embargos de terceiro, o que faço para, mantendo os efeitos da 

tutela, determinar o cancelamento da penhora efetivada sobre o em 

discussão, realizado nos autos nº 1001626-18.2018.8.11.0004. 

DETERMINO a secretaria que anexe cópia da presente decisão nos autos 

principais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000975-49.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINNE GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CERQUEIRA LEITE OAB - SP140008 (ADVOGADO(A))

DANIELA ARAUJO ESPURIO OAB - SP143401 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000975-49.2019.8.11.0004 REQUERENTE: KAROLINNE 

GONCALVES PEREIRA REQUERIDO: LIVE NATION BRASIL 

ENTRETENIMENTO LTDA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. Quanto a arguição de ilegitimidade ativa, salienta-se que 

segundo a Teoria da Asserção, amplamente reconhecida pelo STJ, a 

indicação na petição inicial, da parte promovida, trazendo como causa de 

pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação 

jurídica de direito material com a parte promovente, é suficiente para 

sustentar a legitimidade das partes. Vejamos: (...) 1. Não há ilegitimidade 

passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à 

pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da 

asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas 

tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de 

admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações 

contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. 
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(...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 

740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015) Isto posto, rejeito a preliminar de 

ilegitimidade ativa. Rejeito as demais preliminares arguidas, vez que não 

estão verificados os seus requisitos. 2.2 MÉRITO Verifico que a matéria já 

está suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, e 

para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo ao julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse 

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS e MATERIAIS, onde, em síntese, suscita a parte autora 

que comprou da empresa reclamada um ingresso para o show da cantora 

Demi Lovato, o qual ocorreria no dia 21 de abril de 2018, às 19h45min, na 

cidade de Rio de Janeiro-RJ. Afirma que por residir em Barra do 

Garças-MT, adquiriu passagens aéreas da empresa Azul para seu 

deslocamento, desembolsando o valor de R$ 608,24 (seiscentos e oito 

reais e vinte e quatro centavos). Todavia, no dia 11 de abril de 2018, 

faltando apenas dez dias para o evento, foi noticiado que o show seria 

remarcado para nova data, sendo remarcado para 21 de Novembro de 

2018 e posteriormente, foi anunciado o cancelamento definitivo. Motivo 

pelo qual requer a restituição do valor pago pelas passagens aéreas, bem 

como, a indenização pelos danos morais padecidos. Em sede de 

contestação, aduz a reclamada que a parte autora sequer comprovou ter 

adquirido os ingressos para o show vez que trouxe aos autos ingresso 

em nome de terceiro. Afirma que diante do intervalo existente entre as 

passagens de ida e volta, infere-se que a finalidade da viagem a ser 

realizada pela autora era exclusivamente para passeio/turismo, não 

podendo ser vinculada de qualquer forma à empresa ré, pois não há nexo 

entre a viagem realizada pela requerente e qualquer conduta da requerida. 

Pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. No caso sub judice 

verifico que muito embora a requerente afirme que tenha sofrido danos 

passíveis de indenização em razão de ter sido o show cancelado, não há 

provas nos autos de que, de fato, a reclamante tenha adquirido o ingresso 

do evento. Conforme se depreende dos autos o ingresso está em nome de 

terceiro, alheio à esta relação processual, de modo que, não pode ser 

considerado como prova legítima. Outrossim, ainda que as alegações da 

parte autora restassem comprovadas, destaca-se que seria o caso de 

requerer perante a reclamada apenas o ressarcimento do ingresso 

adquirido e não das passagens aéreas, vez que não há nexo de 

causalidade entre a atividade desenvolvida pela reclamada e o dano 

supostamente sofrido. Ademais, o meio de transporte foi escolhido por 

liberalidade da requerente, não podendo ser considerado como um risco 

do negócio ou como uma circunstância passível de ser relacionada à 

atividade desenvolvida pela reclamada, prestadora de serviço de natureza 

diversa. Assim, não pode ser imputado à reclamada a responsabilidade 

pelo seu ressarcimento. Ressalte-se que tanto o ingresso quanto as 

passagens acostadas aos autos, estão em nomes de pessoas diversas, 

razão pela qual, a autora não conseguiu comprovar os danos que alega 

ter sofrido. Não obstante tratar-se de relação de consumo, não se mostra 

razoável pretender a parte autora eximir-se do ônus de demonstrar, ainda 

que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, mesmo quando 

invertido o ônus da prova. Nestes termos, não se desincumbiu do ônus 

que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deste prisma, a situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser 

sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória, indigna ou injusta, de 

modo que caberia a parte autora ter apresentado provas suficientes do 

abalo sofrido, o que não o fez. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-85.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVANY SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000561-85.2018.811.0004 Polo Ativo: EVANY SOUSA SILVA 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito no estado do processo, a teor 355, I, do Código de Processo 

Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde, em síntese, suscita a parte 

autora que é consumidora dos serviços da requerida e que mesmo após 

realizar o pagamento da fatura do mês de Janeiro/2018, teve 

indevidamente sua linha telefônica bloqueada, sob alegação de atraso na 

referida fatura. Ressalta que entrou em contato com a reclamada para 

solucionar o problema e foi informada que em 24 horas teria o serviço 

reestabelecido, todavia, não foi efetuado o desbloqueio. Razão pela qual 

requer o desbloqueio da linha telefônica, bem como, a indenização pelos 

danos morais sofridos. Em sede de contestação afirma a requerida que 

não há danos passíveis de indenização pois, a parte autora teria deixado 

de efetuar o pagamento da fatura de janeiro o que resultou no bloqueio de 

sua linha telefônica. No caso sub judice verifico que muito embora a 

requerida afirme que não violou nenhum direito da parte requerente e que 

havia um débito desta para com aquela, denota-se dos autos que a parte 

autora, de fato, efetuou o pagamento da fatura. Registre-se que em 

cumprimento ao despacho proferido nos autos a parte autora trouxe os 

comprovantes originais, restando evidente que a autora estava adimplente 

com a reclamada. Entretanto, denota-se que mesmo após o pagamento e a 

comunicação administrativa deste, a reclamada manteve a suspensão do 
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serviço. Assim teve os serviços bloqueados injustamente, razão pela qual, 

entendo estar caracterizada a falha na prestação do serviço. Nesse 

contexto, não há como acolher as teses lançadas em sede de defesa, 

uma vez que, a requerida não se desincumbiu de provar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do 

Código de Processo Civil. Com efeito, resta evidente a falha na prestação 

do serviço da requerida. E, em se tratando de relação consumerista, a 

responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se 

amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário 

portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, 

uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), 

em decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do fornecedor. É 

o que se vislumbra no presente caso, a conduta da requerida ao manter a 

suspenção do serviço sem a existência qualquer débito, causou prejuízos 

à parte autora privando-a injustamente de ter acesso ao serviço 

contratado. Destarte, entendo que a conduta da Reclamada causou sim 

abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que 

a má prestação do serviço, geram aborrecimentos diversos de mero 

dissabor, uma vez que frustram a relação de consumo e confiança entre a 

promovente e a promovida. Assim, tal conduta merece a devida 

responsabilização. (art. 6º, VI do CDC e art. 5º, V e X da CF/88). Em se 

tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento de sua 

reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do dano 

(art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não 

enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado 

o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), 

de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros 

atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos 

os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no 

importe de R$ 9.540,00 (nove mil quinhentos e quarenta reais). 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, mantendo os efeitos da tutela e os tornando definitivos, para: a) 

CONDENAR, o Reclamado TELEFONICA BRASIL S/A, a pagar a quantia de 

R$ R$ 9.540,00 (nove mil quinhentos e quarenta reais) a título de 

indenização por danos morais ocasionados a Reclamante EVANY SOUSA 

SILVA valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). 

Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistência da 

cobrança discutida neste processo. Fica a parte condenada ciente de 

que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do 

Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000932-15.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR RODRIGUES DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000932-15.2019.8.11.0004 Polo Ativo: JUNIOR RODRIGUES 

DOS SANTOS Polo Passivo: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO Em linhas 

iniciais, salienta-se que a inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE 

RETENÇÃO DE SALÁRIO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde, 

em síntese, suscita o Reclamante que realizou a contratação de 

empréstimo na modalidade de adiantamento de 13º salário, afirma que o 

reclamado realizou a cobrança indevidamente pois, reteve seu salário 

mensal dos meses de fevereiro/2019, março/2019 e abril/2019, ao invés 

do 13º salário. Requer a devolução em dobro do valor cobrado 

indevidamente, bem como, a indenização pelos danos morais sofridos. Em 

sede de contestação, afirma a requerida que não cometeu ato ilícito pois 

os descontos foram previamente aceitos pelo autor e que o contrato foi 

realizado pela vontade livre e consciente das partes. Assevera, que o 

débito em questão decorre de um contrato de empréstimo na modalidade 

de adiantamento de 13º salário, o qual foi contratado quatro vezes pelo 

autor. Esclarece que na modalidade contratada, os descontos ocorrem ou 

no vencimento do contrato ou no momento em que for pago o 13º, o que 

ocorrer primeiro e que, no caso do autor, o desconto foi realizado no 

vencimento do contrato. Afirma que a requerida agiu em exercício regular 

de direito. Motivo pelo qual pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Pois bem. Em respeito ao caráter alimentar dos salários e ao princípio da 

razoabilidade, de acordo com a jurisprudência do STJ os descontos em 

folha de pagamento devem ser limitados em 30% do salário líquido. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR. 

DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% (TRINTA POR 

CENTO) DOS VENCIMENTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. 

AGRAVO INTERNO DO BANCO SAFRA PROVIDO. 1. De acordo com a 

jurisprudência desta Corte Superior, os descontos na folha de pagamento 

de Servidor Público devem ser limitados a 30% (trinta por cento) de sua 

remuneração, em função do princípio da razoabilidade e do caráter 

alimentar dos vencimentos. (...) (STJ AgInt no REsp 1596353/RJ, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

25/10/2018, DJe 06/11/2018) Oportuno salientar que o salário líquido é o 

resultado obtido da subtração do salário bruto dos descontos legais, tais 

como contribuição previdenciária e retenção do imposto de renda. 

Todavia, conforme se depreende dos autos, a parte autora não 

comprovou os descontos acima da margem consignável de seu salário, 

nem sequer, comprovou a retenção indevida do seu salário; trazendo aos 

autos apenas diversos extratos de sua conta corrente, onde não há como 

precisar ao certo se os descontos decorrem dos empréstimos 

contratados ou de outras despesas pagas através de débito automático. 

Não obstante tratar-se de relação de consumo, não se mostra razoável 

pretender o autor eximir-se do ônus de demonstrar, ainda que 

minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, mesmo quando 

invertido o ônus da prova. Nestes termos, não se desincumbiu do ônus 

que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deste prisma, a situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser 

sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 
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indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória, indigna ou injusta, de 

modo que caberia a parte autora ter apresentado provas suficientes do 

abalo sofrido, o que não o fez. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001245-73.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VEROLDO FERREIRA MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN ARAUJO SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001245-73.2019.8.11.0004 Requerente: VEROLDO FERREIRA 

MATOS Requerido: WILLIAN ARAUJO SANTOS Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. REVELIA Decreto a revelia da 

promovida com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, pois 

apesar de devidamente citada, deixou de comparecer à sessão de 

conciliação e apresentar contestação. No entanto, considero que a revelia 

é relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial serão 

considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, na qual a parte autora pleiteia o recebimento da importância 

de R$ 1.000,00 (mil reais) em decorrência da cártula de cheque em anexo. 

De fato, verifico que a natureza da dívida é licita, portanto, em razão da 

decretação da revelia, devem ser acolhidos os pedidos iniciais, no que 

tange à quantia pleiteada, tendo em vista, que este é o valor constante da 

cártula. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com resolução de mérito, para: A) CONDENAR o Requerido 

WILLIAN ARAUJO SANTOS , ao pagamento ao reclamante VEROLDO 

FERREIRA MATOS da importância de R$1.000,00 (mil reais), a título de 

dano material, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do 

efetivo prejuízo (43 STJ) e juros moratórios de 1% a partir do vencimento 

(art. 397 CC). Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do 

Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça 

surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT (assinado 

digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001392-02.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

T GARCIA DE QUEIROZ EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILTON CASTRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001392-02.2019.8.11.0004 Requerente: T GARCIA DE QUEIROZ 

EIRELI - ME Requerido: ADEMILTON CASTRO DOS SANTOS Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. REVELIA Decreto a revelia da 

parte promovida com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, 

pois apesar de devidamente citada, deixou de comparecer à sessão de 

conciliação e apresentar contestação. No entanto, considero que a revelia 

é relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial serão 

considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA onde suscita a reclamante que é credora do valor de R$ 

385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), em decorrência da cártula de 

cheque em anexo. Motivo pelo qual requer a condenação da requerida ao 

pagamento de R$ 674,04 (seiscentos e setenta e quatro reais e quatro 

centavos), que corresponde ao valor dos cheques atualizado. Pois bem. 

Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. É cediço que em se 

tratando de cheques que não estão sendo cobrados por meio da ação de 

enriquecimento ilícito (art. 61 da lei 7.357/85), mas sim, por ação de 

cobrança (art. 62 da lei 7.357/85), é imprescindível a demonstração da 

causa debendi, não apenas porque o cheque já perdeu sua natureza 

cambial, mas porque o referido dispositivo legal é claro ao afirmar que tal 

ação deve ser "fundada na relação causal". Destarte, denota-se dos 

autos que a autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, visto 

que, não logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, 

sequer precisando, na inicial, as circunstâncias em que recebeu o título. 

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CHEQUES PRESCRITOS. 
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AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA 

DEBENDI. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta 

Corte Superior possui entendimento firmado de que o nome atribuído à 

ação é irrelevante para a aferição da sua natureza jurídica, que tem a sua 

definição com base no pedido e na causa de pedir. 2. Não tendo o autor 

apresentado nenhuma fundamentação (causa de pedir) acerca do 

negócio que deu origem ao título prescrito, requisito essencial ao 

ajuizamento da ação pelo rito ordinário, impõe-se a improcedência da ação 

de cobrança. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no 

AREsp: 778247 RJ 2015/0226095-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data 

de Julgamento: 28/06/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 03/08/2016) Assim, inexistindo prova quanto à existência da relação 

jurídica vigente entre as partes no período da cobrança pretendida, não há 

o que se falar em procedência dos pedidos iniciais. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001025-75.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILTO ROSA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NILTO ROSA ALVES OAB - MT22110/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001025-75.2019.8.11.0004 Requerente: JOSE NILTO ROSA 

ALVES Requerido: OI S/A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde, 

em síntese, suscita a parte autora que é cliente da reclamada há quase 

dez anos e possui a linha telefônica de número (66)3401-9229. Afirma que 

na data de 26 de janeiro de 2019, após três dias de lentidão no serviço de 

internet, entrou em contato com a Operadora Oi pelo telefone 1031. 

Ressalta que foi surpreendido com a informação de que os serviços 

estavam bloqueados por falta de pagamento de duas faturas. Afirma que 

no decorrer do mesmo atendimento foi informado que a sua linha 

telefônica havia sido vinculada ao “Plano OI TOTAL” de uma pessoa com 

nome Grace. Afirma que tal pessoa a qual desconhece, possui um pacote 

de serviços com Telefone Fixo, Internet e TV e encontrava-se em débito 

com a reclamada. Afirma que se trata de um erro da reclamada e que 

tentou resolver o problema por diversas vezes com a mesma porém, não 

foi possível. Razão pela qual requer a indenização pelos danos morais 

padecidos. Em sede de contestação, a reclamada impugna genericamente 

os fatos alegados na inicial aduzindo que não houve conduta ilícita e 

afirma que não há dano moral a ser indenizado. Pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. No caso sub judice verifico 

que muito embora a requerida afirme que não violou nenhum direito da 

parte requerente e que agiu em exercício regular de direito, denota-se dos 

autos que o débito em questão é indevido. Registre-se que, a Requerida 

não comprovou a contratação do plano “Oi Total” e TV por assinatura pela 

parte autora, impugna genericamente os fatos alegados na inicial, 

aduzindo que não agiu ilicitamente, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito ou da habilitação de nova 

linha e demais serviços pelo reclamante. Nesse contexto, não há como 

acolher as teses lançadas em sede de defesa, uma vez que, a requerida 

não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil. 

Oportuno mencionar, que nos áudios referente aos atendimentos 

realizados, anexados pela parte reclamante, evidenciou-se que houve 

erro da reclamada ao vincular a linha fixa contratada pelo autor à outra 

pessoa, bem como, em habilitar diversos serviços não solicitados pelo 

autor. Dessa forma, infere-se que ocorreu a utilização indevida dos dados 

pessoais da parte autora, para habilitar uma nova linha telefônica. Fato 

que configura a falha na prestação de serviço pois, caberia à requerida a 

análise dos documentos a fim de evitar ocorrência de erros como este. 

Com efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço da requerida. 

E, em se tratando de relação consumerista, a responsabilidade civil dos 

fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a requerida, é 

objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário, portanto, perquirir 

acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, uma vez 

demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), em 

decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do fornecedor. 

Destarte, evidenciou-se nos autos que não há comprovação de nova 

contratação realizada pelo autor, o que comprova a existência de fraude. 

Em se tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento 

de sua reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do 

dano (art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não 

enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado 

o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), 

de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros 

atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos 

os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no 

importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da 

tutela, para: A) CONDENAR a Requerida OI S/A a DESVINCULAR a linha 

telefônica (66) 3401-9229, em titularidade do reclamante, do plano OI 

TOTAL em nome de GRACE LIMA PIMPIM TONELO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da publicação desta sentença, sob pena de multa diária no 

importe de R$ 200,00 (duzentos reais); B) RATIFICAR a tutela antecipada 

tornando definitivos os seus efeitos, quanto ao desbloqueio e 

restabelecimento dos serviços de telefone e internet do Requerente; C) 

CONDENAR, a Requerida OI S/A, a pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados ao 

Requerente JOSE NILTO ROSA ALVES, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes em discussão neste 

processo, no tocante ao plano OI TOTAL e serviços de TV por assinatura 

em nome de GRACE LIMA PIMPIM TONELO. Fica a parte condenada ciente 

de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 
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9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do 

Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001005-84.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MACIEL DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIFERENCIAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ARDUINI AZOLINI OAB - MT0021673A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001005-84.2019.8.11.0004 Polo Ativo: THIAGO MACIEL DE 

SOUSA Polo Passivo: DIFERENCIAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, 

entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil. Quanto a arguição de ausência 

de interesse processual, rejeito a preliminar arguida pois, o fato de a parte 

promovente ter imputado à parte promovida a prática de ato ilícito é 

suficiente para a demonstração de seu interesse processual. Entender de 

forma contrária violaria frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder 

Judiciário, preconizado no artigo 5º, inciso XXXV, da CF/88. Quanto a 

arguição de inépcia da inicial, rejeito a preliminar arguida, vez que não 

estão verificados os seus requisitos ensejadores. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO, onde, em síntese, suscita a parte autora que, no dia 

07/02/2017, alugou da requerida um automóvel Palio Fire Way Placa 

QBM3807, para duas diárias, sendo que houve a devolução no dia 

09/02/2017. Assevera que após ter a reclamada conferido todo o veículo 

para a constatação de eventuais avarias no mesmo, não foi constatada 

nenhum problema, foi concluído o procedimento de entrega. As duas 

diárias ficaram no valor de R$ 530,41 (quinhentos e trinta reais e quarenta 

e um centavos), as quais resultaram na emissão da duplicata nº ACBDG 

7601 e o pagamento foi feito através do cartão de crédito do requerente. 

Ressalta que no mês de novembro do ano de 2017, foi surpreendido com 

o protesto indevido de seu nome proveniente do título nº ACBDG 7605, 

emitido em 10/02/2017 no valor de R$ 188,62 (Cento e oitenta e oito reais e 

sessenta e dois centavos) mais R$ 43,30 (Quarenta e três reais e trinta 

centavos) de custas. Razão pela qual requer a retirada do protesto 

indevido bem como, a indenização pelos danos morais sofridos. Em sede 

de contestação, aduz a reclamada que o protesto é devido e que não há 

provas do dano moral sofrido pelo reclamante. Pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais. E requerendo o pagamento do valor de 

R$ 188,62 (cento e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos). No 

caso sub judice verifico que muito embora a requerida afirme que não 

violou nenhum direito da parte requerente e que agiu em exercício regular 

de direito, denota-se dos autos que a parte autora, de fato, houve o 

protesto indevido do nome da parte autora. Registre-se que, a Requerida 

não comprovou a inadimplência da parte autora, impugna genericamente 

os fatos alegados na inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não 

apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem do débito. 

Nesse contexto, não há como acolher as teses lançadas em sede de 

defesa, uma vez que, a requerida não se desincumbiu de provar fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 

373, II do Código de Processo Civil. Com efeito, resta evidente a falha na 

prestação do serviço da requerida. E, em se tratando de relação 

consumerista, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a 

cujo conceito se amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se 

fazendo necessário portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou 

culpa. Dessa forma, uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um 

prejuízo (dano injusto), em decorrência de uma conduta imputável ao 

fornecedor e entre ambos existir um nexo etiológico; é cabível a 

responsabilização do mesmo. É o que se vislumbra no presente caso, a 

conduta da requerida ao incluir a inscrição do nome do autor nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida decorrente de relação jurídica 

não contratada, provocou um abalo moral ao autor, eivando a importante e 

fundamental imagem de idoneidade a qual qualquer cidadão deve 

cuidar-se em preservar. É indiscutível o direito da parte autora ao bom 

nome e à conservação da imagem (art. 5º, inc. V e inc. X da CF/88), de 

modo a evitar que seja alvo de quaisquer suspeitas, segregações ou 

limitações. Cumpre ressaltar que a inscrição indevida em cadastro de 

proteção ao crédito, é espécie de dano in re ipsa, isto é, o dano moral 

decorre do próprio fato, não sendo necessária sua prova: AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CHEQUE PRESCRITO. 

PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR. 1. Há 

dano moral in re ipsa nos casos de protesto indevido de título de crédito. 

Precedentes. 2. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com 

correção a partir da data do arbitramento e juros de mora desde o evento 

danoso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no 

AREsp: 119315 SP 2011/0278165-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 19/06/2018) Em se tratando do prejuízo moral, insta 

salientar que para o arbitramento de sua reparação devem ser 

ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as 

condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem 

empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice 

da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a 

compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos 

semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os 

fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe 

de R$ 7.000 (sete mil reais). Por fim, quanto ao pedido de ressarcimento 

quanto ao valor de R$ 463,84 (quatrocentos e sessenta e três reais e 

oitenta e quatro centavos), ante a cobrança indevida; entendo não ser 

cabível, vez que o autor não comprova ter realizado o pagamento de tal 

quantia. 2.2 – DO PEDIDO CONTRAPOSTO Insta salientar que consoante 

ao art. 31 da lei 9.099/95, nos juizados especiais cíveis, não se admite a 

reconvenção, todavia, é permitido o pedido contraposto. Nesse sentido, 

em sede de pedido contraposto, requer a parte Ré a condenação da parte 

Autora ao pagamento de R$ 188, 62 (cento e oitenta e oito reais e 

sessenta e dois centavos) a título de danos materiais padecidos pela 

empresa Requerida. Todavia, a Requerida não trouxe aos autos qualquer 

prova de suas alegações (art. 373, II do CPC), de modo que, a pretensão 

quanto ao pedido contraposto merece a improcedência. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, a reclamada 

DIFERENCIAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME, a pagar a quantia de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais 

ocasionados ao reclamante THIAGO MACIEL DE SOUSA, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ). SUGIRO IMPROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto formulado pela reclamada. Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente o débito que originou o protesto, em 

discussão nesse processo, tornando definitivos os efeitos da tutela. Fica 

a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 
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15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001384-25.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DALZIRE GOMES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDA CHAMA COMERCIAL DE GÁS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LELIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0012675A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001384-25.2019.8.11.0004 Polo ativo: DALZIRE GOMES COSTA 

Polo passivo: LINDA CHAMA COMERCIAL DE GÁS Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

alega o autor que teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de 

proteção de crédito pois jamais contratou serviços com a Reclamada. Na 

contestação o réu alega que a dívida é devida, apresentando documentos 

como duplicatas assinadas e histórico de entregas que comprovam a 

origem da dívida. O autor, alega que desconhece o contrato, requerendo a 

desistência da ação alegando “necessidade de perícia grafotécnica”. Pois 

bem, entendo que cabe a desistência da ação em qualquer momento do 

processo, inclusive não havendo necessidade da anuência do réu já 

citado, no entanto, verifico que considerando os documentos 

apresentados pelo Promovido, a dívida é devida, visto que a assinatura do 

réu é IDENTICA aos documentos apresentados na inicial. Sendo assim, 

conforme determina o enunciado 90 do FONAJE, que declara: ENUNCIADO 

90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Verifico que há indícios de má-fé, visto 

que há verossimilhança nas alegações da Reclamada. Diante dos 

documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a cobrança em 

discussão neste processo, sendo evidente que a autora contratou os 

serviços. Nesse sentido, forçoso reconhecer que a empresa Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a cobrança devida e ausência de pagamento pelo 

reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 3.1. DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ Entendo que a parte autora deve ser condenada em litigância de 

má-fé, por ingressar com ação de ressarcimento sabendo que a dívida é 

devida, visto que, alterou a verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), narrando na inicial que desconhecia a existência da dívida, 

comprovando-se a lide temerária. 4. DO PEDIDO CONTRAPOSTO Nos 

termos do art. 31 da lei 9.099/95, nos juizados especiais cíveis não se 

admite a reconvenção, todavia é permitido o pedido contraposto. Nesse 

sentido, em sede de contestação requer a parte Ré a condenação da 

parte Autora ao pagamento do valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), 

referente ao inadimplemento. Assim, diante da comprovação da 

inadimplência do autor, o pedido contraposto deve ser acolhido. 5. 

DISPOSITIVO Isto Posto, diante do exposto, e com fulcro no art. 487, inciso 

I do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do 

pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito. Nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do NCPC, CONDENO a Reclamante 

ao pagamento do percentual de 2%(dois por cento) do valor da causa, por 

litigância de má-fé, bem como as custas processuais. Ainda, nos termos 

do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor da causa em honorários 

advocatícios em favor da parte contrária e 10% referente as custas 

processuais. SUGIRO PROCEDENCIA TOTAL DO PEDIDO CONTRAPOSTO, 

com fulcro nos artigos 31 da lei 9.099/95 e 487, inciso I, do CPC, para: a) 

CONDENAR a parte autora DALZIRE GOMES COSTA a pagar à quantia de 

R$ 130,00 (cento e trinta reais) à Reclamada LINDA CHAMA COMERCIAL 

DE GÁS, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir do vencimento (art. 397 do CC) e correção monetária pelo INPC 

desde a data do efetivo prejuízo (43 STJ). Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001035-90.2017.8.11.0004 Polo Ativo: LUCIMAR OLIVEIRA DE 

MORAES Polo Passivo: MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Verifico que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO Em linhas 

iniciais, salienta-se que a inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 
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argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde, em síntese, suscita a parte 

reclamante na cidade de General Carneiro-MT, onde reside, sofreu a 

interrupção do fornecimento de água dos dias 09/08/2017 a 14/09/2017. 

Ressalta que o reclamado providenciou o fornecimento através de 

caminhões pipa, no entanto, passava horas na fila para conseguir 

abastecimento de água. Em sede de contestação, afirma o reclamado que, 

de fato, houve a interrupção do serviço, todavia, este se deu em 

decorrência de problemas com a bomba de captação de água. Ressalta 

que em momento algum permaneceu inerte, providenciando o fornecimento 

de água através de caminhões pipa. Afirma que o abastecimento era feito 

individualmente, motivo pelo qual pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. Pois bem, em que pese as alegações da Reclamada, verifico que a 

suspensão do fornecimento de água pelo período de 33 (trinta e três) dias, 

ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, vez que tratando-se de 

serviço essencial, caberia ao reclamado ter uma solução rápida e eficaz 

para a população, a fim de ampara-los pelo período em que o fornecimento 

esteve suspenso. Nesta senda, aplica-se à ré a teoria da 

responsabilidade objetiva, conforme disposto no art. 37, §6º, da CF/88, de 

modo que sua responsabilidade civil somente será afastada caso restar 

comprovada a ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação do 

agente ou ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Neste contexto, 

analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante comprova sua 

condição de consumidor dos serviços (fatura de energia e fatura de água 

e esgoto anexas à inicial), restando evidente que o réu se manteve a 

afirmar que as alegações do autor são inverídicas, no entanto, não 

apresentou documento apto a comprovar a devida prestação do serviço. 

Ademais, é certo que é possível reconhecer que o evento ultrapassou a 

linha do mero dissabor inerente a vida em sociedade, causando real lesão 

ao direito da personalidade da parte autora, uma vez que ficou privada de 

serviço essencial à sobrevivência e que permite a convivência do ser 

humano de forma digna em sociedade. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. 3. DANOS MORAIS No que tange 

aos danos morais, deve-se ponderar que a água potável é bem de 

consumo essencial ao cotidiano de qualquer pessoa, de modo que a 

ineficiência ou ausência de seu fornecimento, dependendo das 

circunstâncias do caso e quando superado o razoável, pode, de fato, 

resultar em dissabores que transcendem o mero aborrecimento e 

ocasionam efetivo abalo psíquico. In casu, a interrupção da energia pelo 

período de 33 (trinta e três) dias consecutivos, reputa-se inquestionável 

que a parte reclamante teve sua honra subjetiva atingida em decorrência 

das recorrentes falhas de prestação de serviço do reclamado, mormente 

ao se ponderar a quantidade e a essencialidade da água no cotidiano 

humano, dissabores que, somados, denotam desrespeito ao consumidor, 

transcendem o mero aborrecimento e configuram efetivo prejuízo imaterial 

intrínseco, passível de recomposição. Nesse sentido, já ponderou o STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. 

DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA NO 

REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 8.000,00 

(oito mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, com resolução de mérito, mantendo os efeitos da tutela, 

para: a) CONDENAR, a Reclamada MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO, a 

pagar a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à título de indenização por 

danos morais ocasionados a(o) Reclamante LUCIMAR OLIVEIRA DE 

MORAES, valor com incidência de juros moratórios de 0,5% ao mês e 

correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001552-27.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FREITAS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON A. BERIGO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001552-27.2019.8.11.0004 Polo Ativo: JOSE FREITAS RIBEIRO 

Polo Passivo: EMERSON A. BERIGO - ME Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 2.2. REVELIA Decreto a revelia da promovida com base no 

artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, pois apesar de devidamente 

citada, deixou de comparecer à sessão de conciliação e apresentar 

contestação. No entanto, considero que a revelia é relativa, tendo em vista 

que os fatos alegados na inicial serão considerados verdadeiros, salvo se 

o contrário resultar da convicção do juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, onde suscita a reclamante que é credora do valor de R$ 
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1.080,00 (hum mil e oitenta reais), em decorrência da cártula de cheque 

em anexo. Motivo pelo qual requer a condenação da requerida ao 

pagamento de R$ 1.224,20 (um mil duzentos e vinte e quatro reais e vinte 

centavos), que corresponde ao valor do cheque atualizado. Registra-se a 

revelia da promovida. Pois bem. É cediço que em se tratando de cheques 

que não estão sendo cobrados por meio da ação de enriquecimento ilícito 

(art. 61 da lei 7.357/85), mas sim, por ação de cobrança (art. 62 da lei 

7.357/85), é imprescindível a demonstração da causa debendi, não 

apenas porque o cheque já perdeu sua natureza cambial, mas porque o 

referido dispositivo legal é claro ao afirmar que tal ação deve ser "fundada 

na relação causal". Destarte, denota-se dos autos que a autora não se 

desincumbiu do ônus que lhe competia, visto que, não logrou êxito em 

demonstrar o fato constitutivo de seu direito, sequer precisando, na inicial, 

as circunstâncias em que recebeu o título. Nesse sentido é o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CHEQUES PRESCRITOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte 

Superior possui entendimento firmado de que o nome atribuído à ação é 

irrelevante para a aferição da sua natureza jurídica, que tem a sua 

definição com base no pedido e na causa de pedir. 2. Não tendo o autor 

apresentado nenhuma fundamentação (causa de pedir) acerca do 

negócio que deu origem ao título prescrito, requisito essencial ao 

ajuizamento da ação pelo rito ordinário, impõe-se a improcedência da ação 

de cobrança. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no 

AREsp: 778247 RJ 2015/0226095-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data 

de Julgamento: 28/06/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 03/08/2016) Assim, inexistindo prova quanto à existência da relação 

jurídica vigente entre as partes no período da cobrança pretendida, não há 

o que se falar em procedência dos pedidos iniciais. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001603-38.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ TADEU JOAQUIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN CANABARRO BONMANN 06223908130 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001603-38.2019.8.11.0004 Requerente: LUIZ TADEU JOAQUIM 

Requerido: LUAN CANABARRO BONMANN 06223908130 Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. REVELIA Decreto a revelia da 

promovida com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, pois 

apesar de devidamente citada, deixou de comparecer à sessão de 

conciliação e apresentar contestação. No entanto, considero que a revelia 

é relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial serão 

considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, na qual a parte autora pleiteia o recebimento da importância 

de R$ 873,75 (oitocentos e setenta e três reais e setenta e cinco 

centavos) em decorrência da cártula de cheque em anexo. De fato, 

verifico que a natureza da dívida é licita, portanto, em razão da decretação 

da revelia, devem ser acolhidos os pedidos iniciais, no que tange à quantia 

de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais), tendo em vista, que este é o 

valor constante da cártula. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: A) 

CONDENAR o Requerido LUIZ TADEU JOAQUIM, ao pagamento ao 

reclamante LUAN CANABARRO BONMANN 06223908130 da importância 

de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais), a título de dano material, 

corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (43 

STJ) e juros moratórios de 1% a partir do vencimento (art. 397 CC). Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001524-59.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DE FREITAS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DA SILVA CAMPOS OAB - MT17592/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001524-59.2019.8.11.0004 Polo Ativo: VICENTE DE FREITAS 

NUNES Polo Passivo: VIVO PARTICIPACOES S.A. Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Nesse sentido, 

entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2 MÉRITO Verifico que a 

matéria já está suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo ao julgamento antecipado do 

feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse 

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 
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de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

onde suscita o Reclamante, em suma, que é cliente da empresa reclamada 

e possuía um plano com 2GB de internet pelo qual pagava o valor mensal 

de R$ 69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos). Afirma que 

posteriormente, migrou para um plano de 6GB o qual possui o valor de R$ 

89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos), todavia, no mês de 

abril/2019, recebeu duas faturas sendo uma com o valor de R$ 63,23 

(sessenta e três reais e vinte e três centavos) e a outra no importe de R$ 

1.282,09 (mil duzentos e oitenta e dois reais e nove centavos). Afirma que 

tais cobranças são indevidas pois ultrapassam o valor contratado. Em 

sede de contestação, afirma a reclamada que as cobranças são devidas 

e não houve nenhum ato ilícito praticado, uma vez que, houve a cobrança 

proporcional do plano anterior até a migração realizada, o que justifica a 

primeira fatura enviada. Quanto à segunda fatura, afirma que o valor está 

correto pois o autor excedeu os minutos inclusos em seu plano e, por se 

tratar de um plano pós-pago, houve cobrança dos minutos excedentes. 

Pois bem. No caso sub judice verifico que muito embora o requerente 

afirme que a requerida realizou a cobrança de valores indevidamente, 

denota-se dos autos que, de fato, houve a contratação de um plano 

pós-pago. Assim, conforme se verifica da fatura acostada pelo autor, o 

mesmo atingiu o limite de minutos incluídos em seu plano e a partir disso, 

os minutos e demais serviços excedentes foram sendo cobrados, por se 

tratar de um plano pós pago. Dessa forma, verifica-se que os valores 

constantes das faturas foram cobrados corretamente pela reclamada, de 

modo que, não há que se falar em cobrança indevida. Forçoso reconhecer 

que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos 

termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos 

ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um 

direito”. Deste prisma, a situação trazida ao conhecimento do judiciário 

deva ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de 

propiciarmos o fomento das ações reparatórias nesse sentido, 

concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que passe por uma 

desagradável situação em um acontecimento da vida que evidencie tão 

somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o dever de reparar o 

“mal causado”. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001501-16.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

I P MATOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA CARVALHO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001501-16.2019.8.11.0004 Polo Ativo: I P MATOS - ME Polo 

Passivo: ALEXANDRA CARVALHO DE ALMEIDA Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, onde suscita a reclamante que é credora do valor de R$ 

2.950,00 (dois mil novecentos e cinquenta reais), em decorrência das 

cártulas de cheque em anexo. Motivo pelo qual requer a condenação da 

requerida ao pagamento de R$ 3.761,03 (três mil e setecentos e sessenta 

e um reais e três centavos), que corresponde ao valor dos cheques 

atualizado. Em sede de contestação, suscita a reclamada que nada deve à 

reclamante, visto que, emprestou as folhas de cheque a um terceiro, o 

qual não efetuou o depósito dos valores em sua conta bancária, ressalta 

que este terceiro está negociando a dívida com a parte autora. Assevera 

que não há qualquer relação jurídica pretérita que justifique a cobrança do 

montante pretendido pela parte autora. Pois bem. Nos termos do art. 373 

do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de 

seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. É cediço que em se tratando de cheques que 

não estão sendo cobrados por meio da ação de enriquecimento ilícito (art. 

61 da lei 7.357/85), mas sim, por ação de cobrança (art. 62 da lei 

7.357/85), é imprescindível a demonstração da causa debendi, não 

apenas porque o cheque já perdeu sua natureza cambial, mas porque o 

referido dispositivo legal é claro ao afirmar que tal ação deve ser "fundada 

na relação causal". Destarte, denota-se dos autos que a autora não se 

desincumbiu do ônus que lhe competia, visto que, não logrou êxito em 

demonstrar o fato constitutivo de seu direito, sequer precisando, na inicial, 

as circunstâncias em que recebeu o título. Nesse sentido é o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CHEQUES PRESCRITOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte 

Superior possui entendimento firmado de que o nome atribuído à ação é 

irrelevante para a aferição da sua natureza jurídica, que tem a sua 

definição com base no pedido e na causa de pedir. 2. Não tendo o autor 

apresentado nenhuma fundamentação (causa de pedir) acerca do 

negócio que deu origem ao título prescrito, requisito essencial ao 

ajuizamento da ação pelo rito ordinário, impõe-se a improcedência da ação 

de cobrança. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no 

AREsp: 778247 RJ 2015/0226095-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data 

de Julgamento: 28/06/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 03/08/2016) Assim, inexistindo prova quanto à existência da relação 

jurídica vigente entre as partes no período da cobrança pretendida, não há 

o que se falar em procedência dos pedidos iniciais. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001584-32.2019.8.11.0004 REQUERENTE: HALAIANY 

FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS REQUERIDOS: GOL LINHAS AEREAS S.A 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Entendo que não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 

do Código de Processo Civil. 2.1. PRELIMINARES 2.2 MÉRITO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde, 

em síntese, suscita a parte autora que a empresa requerida divulgou 

através de sua rede social Instagram que no dia 18 de Junho de 2019, 

haveria uma promoção imperdível, a qual consistia na disponibilização de 

passagens de ida e volta ao preço de R$ 3,90 (três reais e noventa 

centavos) para qualquer um dos países da América do Sul, durante o jogo 

de futebol entre Brasil e Venezuela, pela Copa América de 2019 (das 

21h30 às 23h30). Assevera que no momento do jogo tentou acessar o site 

da reclamada através de diversos dispositivos para conseguir comprar 

passagens para a argentina, no entanto, o sitio eletrônico não funcionava, 

voltando a funcionar somente após a partida de futebol. Afirma que se 

tratou de propaganda enganosa a qual ocasionou grande perda de seu 

tempo, razão pela qual requer a condenação da reclamada a cumprir com 

a oferta, bem como, a indenização dos danos morais padecidos. Em sede 

de contestação, afirma a reclamada que se tratava de uma promoção 

limitada a 140 (cento e quarenta) bilhetes aéreos. Ressalta que deixou 

bem claro aos consumidores que seriam bilhetes limitados e que a 

promoção duraria apenas durante o período do jogo informado. Afirma que 

havia um regulamento para participar da promoção, onde todas as 

informações necessárias foram divulgadas. Aduz que devido ao grande 

número de acessos o site passou por momentos de instabilidade. Pois 

bem. A publicidade enganosa proporciona uma distorção no processo 

decisório dos consumidores, levando-os ao erro no que concerne às 

verdadeiras características do produto ou serviço veiculado, ou dos 

requisitos de contratação, seja pela inexatidão ou falsidade das 

afirmações veiculadas, seja pela omissão de dados relevantes total ou 

parcialmente. O pergaminho consumerista preconiza em seu art. 37, § 1°, 

do Código de Defesa do Consumidor: Art. 37. É proibida toda publicidade 

enganosa ou abusiva. § 1° É enganosa qualquer modalidade de 

informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente 

falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir 

em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, 

quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre 

produtos e serviços. § 2° É abusiva, dentre outras a publicidade 

discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o 

medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e 

experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz 

de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à 

sua saúde ou segurança. § 3° Para os efeitos deste código, a publicidade 

é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial 

do produto ou serviço. Destarte, da análise dos autos, verifica-se que não 

houve a veiculação de propaganda enganosa ou abusiva, vez que, a 

empresa reclamada, de fato, disponibilizou as passagens ao preço de R$ 

3,90, todavia, tais passagens eram limitadas. Nesse contexto, muito 

embora seja a oferta em sítio eletrônico equivalente à proposta e possua o 

efeito de vincular o ofertante (arts. 427 e 429 do CC), restou evidente nos 

autos que a oferta era limitada a 140 (cento e quarenta) bilhetes. Assim, 

tendo a reclamada cumprido com o divulgado não há que se falar em 

propaganda enganosa ou abusiva. Ressalte-se que na situação em 

questão, não restam demonstrados os danos extrapatrimoniais alegados, 

vez que, a impossibilidade de realização do negócio em debate se 

configura como mera expectativa de compra, a qual poderia ou não se 

realizar, dadas as condições e circunstancias da oferta. Razão pela qual 

entendo que o pedido quanto a obrigação de fazer não encontra guarida. 

Deste prisma, a situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser 

sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória, indigna ou injusta, de 

modo que caberia a parte autora ter apresentado provas suficientes do 

abalo sofrido, o que não o fez. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO Dispensado o relatório conforme preceitua o 

art. 38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referência do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

incidente. Consta apresentação de pedido, que deve ser recebido como 

embargos à execução. Importante frisar, consoante os princípios que 

norteiam o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, em especial os da 

efetividade e segurança jurídica, é cediço que, embora oponíveis 

embargos à execução em sede de execução de título (extra)judicial, a 

parte oponente deve observar sempre pelo menos três aspectos 

essências. O primeiro se refere à temática que pode ser debatida nos 

embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei deste rito, é 

autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. Vejamos: Art. 52. 

A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com 

as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos 

autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) 

erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. Confirma esta evidência, apontando que não 

incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do FONAJE, senão 

vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos para embargar a 

execução da sentença estão disciplinados no art. 52, inciso IX, da Lei 

9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela Lei 11.232/05 (XXI 
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Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática estabelecida, os 

embargos não são o expediente correto, devendo, portanto esse tipo de 

defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo retro mencionado, 

sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, sob pena de 

rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do recurso de 

embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial” (XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). No caso em tela, faltam requisitos de admissibilidade, uma 

vez que, não houve garantia do juízo. Quanto ao argumento central 

(suspensão da execução por não possuir condições de cumprir com a 

condenação), este não pode prosperar, uma vez que, a matéria discutida 

não se trata de causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença; nem versa sobre as demais elencadas no art. 

52, IX lei 9.099/95. Então, não se justifica o acolhimento, de modo que os 

presentes embargos devem ser rejeitados. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJAM REJEITADOS OS PRESENTES EMBARGOS, 

com resolução de mérito, com fulcro nos entendimentos apresentados 

alhures. Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Condeno o embargante as custas processuais por 

expressa previsão no art. 55, parágrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos 

e legais. Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000736-45.2019.8.11.0004 Promovente: RENILDE VIEIRA 

ROCHA Promovido: THIAGO MIRANDA PINHEIRO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. REVELIA Decreto a revelia da 

promovida com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, pois 

apesar de devidamente citada, deixou de comparecer a sessão de 

conciliação e apresentar contestação. No entanto, considero que a revelia 

é relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial serão 

considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz. 2.3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. A autora ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA, afirmando que alugou 

um imóvel para o reclamado pelo período de três meses e dezesseis dias. 

Afirma que recebeu como pagamento de dois meses um cheque que foi 

devolvido por insuficiência de fundos. Pleiteia o recebimento de um mês e 

dezesseis dias de aluguel, mais as despesas de agua e luz que o 

reclamado não efetuou o pagamento, totalizando R$2.694,52 (dois mil, 

seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos). 

Devidamente comprovada a origem da dívida, e diante da revelia do 

reclamado, a jurisprudência menciona: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE 

JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADAS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

CHEQUE PRESCRITO. ORIGEM E EXISTÊNCIA DA DÍVIDA DEVIDAMENTE 

COMPROVADOS. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. OBRIGAÇÃO DE 

PAGAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Rejeito, de início, a 

preliminar de nulidade por cerceamento de defesa alegada devido a oitiva 

de duas das três testemunhas como informantes. O juiz é o destinatário 

das provas, não sendo obrigado a deferir a produção de todas as provas 

requeridas pelas partes nos casos em que as provas colacionadas aos 

autos forem suficientes para o seu convencimento e para a solução do 

litígio. Na hipótese, foram colhidos os depoimentos de todas as 

testemunhas arroladas pela defesa, entretanto, o Juízo a quo não os 

recepcionou após verificar a presença de contradições e a ausência de 

clareza e de comprometimento. Rejeito, ainda, a preliminar de julgamento 

extra petita. A sentença vergastada manteve-se adstrita aos pedidos 

manejados pela parte autora. A correção monetária e os juros integram o 

pedido de forma implícita. Precedentes: STJ - REsp: 1636848 PE 

2016/0292599-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 15/12/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

02/02/2017; STJ - AgInt no REsp 1601631/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 

20/09/2016. Restou incontroverso nos autos, conforme demonstra a 

alegação de ambas as partes e o cheque prescrito apresentado aos autos 

à fl. 10, que o autor emprestou ao réu a quantia de R$1.800,00 (hum mil e 

oitocentos reais). Assim, o autor logrou comprovar os fatos constitutivos 

do seu direito. No entanto, o recorrente/réu não se desincumbiu do ônus 

de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

recorrido/autor (art. 373, II, do CPC), uma vez que não trouxe aos autos 

instrumento particular ou circunstâncias capazes de comprovar o 

pagamento da dívida (art. 320, CC/2002). Frisa-se que, conforme o art. 

227, Parágrafo único, do CC/2002, a prova testemunhal é admissível como 

subsidiária ou complementar da prova por escrito. Incabível, portanto, no 

caso, a alegação do réu/recorrente de que o pagamento da dívida restou 

comprovado pelo depoimento das testemunhas. Escorreita a sentença que 

julgou procedente o pedido inicial. Recurso conhecido. Preliminares 

rejeitadas. Improvido. Sentença mantida por seus fundamentos. 

Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. 

A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da 

Lei 9.099/95. (TJ-DF 20160210042830 0004283-35.2016.8.07.0002, 

Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Data de Julgamento: 25/04/2017, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 02/05/2017 . Pág.: 989-1004) Com efeito, verifico que a origem da 

divida é licita, devendo ser acolhido in tontun os pedidos iniciais. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 
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resolução de mérito, para: a) CONDENAR o Reclamado THIAGO MIRANDA 

PINHEIRO a pagar à quantia de R$2.694,52 (dois mil, seiscentos e noventa 

e quatro reais e cinquenta e dois centavos) ao Reclamante RENILDE 

VIEIRA ROCHA, com juros moratórios de 1% desde o vencimento (Súmula 

54 STJ) e corrigidos monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo 

(Súmula 43 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-82.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILO REZENDE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELLYNE RODRIGUES SANTOS OAB - MT25370/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000740-82.2019.8.11.0004 Promovente: NILO REZENDE 

RODRIGUES Promovido: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Vistos, 

etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O reclamado alega 

ilegitimidade passiva e ausência do interesse de agir, sob argumento que o 

autor não efetuou a comunicação de venda do veículo, não podendo agir 

de ofício. REJEITO a preliminar suscitada, visto que o autor alega o motivo 

de inserir a reclamada no polo passivo da demanda, com base no princípio 

da asserção. Assim, entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2 MÉRITO Verifico que a matéria já está suficientemente 

demonstrada pelas provas carreadas aos autos, e para evitar a prática de 

atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo 

ao julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse 

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE, onde, em síntese, suscita a parte autora 

que foi proprietária do veículo Marca/Modelo: Fiat/Fiorino, de ano de 

fabricação 1994, PLACA n° JYB0127, RENAVAM n° 00621216275, 

CHASSIS n° 9bd146000R8358575; e no ano de 1996 vendeu o veículo 

para terceiro, o qual ficou encarregado de realizar a transferência para 

seu nome, no entanto, não o fez. Afirma, que foi surpreendido com a 

cobrança de tributos em atraso o que lhe tem causado prejuízos. Assim, 

requer a declaração de inexistência de propriedade quanto ao veículo 

mencionado, bem como, a desvinculação de seu nome aos débitos fiscais 

gerados desde a tradição. Em sede de contestação, afirma o reclamado 

que não existe relação obrigacional entre o Autor e o DETRAN, ressalta 

que não houve comunicação ao reclamado sobre a realização de venda à 

época. Assevera que para que haja a desvinculação do nome do autor do 

veículo, é necessário o ato formal para transferência de propriedade de 

veículo. Pois bem. A discussão cinge-se em determinar se o Autor é 

responsável por débitos tributários relacionados ao veículo que alega que 

foi vendido a terceiro. Da análise acurada dos autos, resta incontroverso 

que o Autor não comunicou a venda de veículos ao DETRAN, não juntando 

os autos qualquer prova da venda, nem ao menos recibo de pagamento. 

Dispõe o Código de Transito Brasileiro: Art. 134. No caso de transferência 

de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão 

executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia 

autenticada do comprovante de transferência de propriedade, 

devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar 

solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data 

da comunicação. Cumpre destacar que, quanto ao tributo específico IPVA, 

esse tem como fato gerador a propriedade do veículo. Ademais, não foram 

carreados aos autos nenhum comprovante de venda do veículo, fato que 

poderia ensejar prova que o Autor não era mais proprietário à época, 

porém, não se desincumbiu de tal ônus (art. 373, I do CPC). Ressalte-se, 

ainda, que não foi juntada cópia da Autorização para Transferência de 

Propriedade de Veículo, conhecido como "DUT", ou qualquer prova de que 

terceiro detém a propriedade do bem, o que poderia afastar a sua 

responsabilidade pelos débitos em questão. De fato, a transmissão da 

propriedade de bens móveis de bens móveis, dentre os quais se inclui o 

veículo, se dá pela simples tradição do bem ao adquirente e não pelo seu 

registro no órgão competente (art. 1267 do Código Civil), sendo certo que 

a eventual inobservância da comunicação da venda à autoridade de 

trânsito não descaracteriza o negócio celebrado. Todavia, ainda que se 

entenda que a transferência da titularidade de bens móveis opera-se pela 

tradição, é certo que o autor não se desincumbiu do ônus da prova que 

lhe competia. A propósito: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NEGATIVA DE PROPRIEDADE VEICULAR. DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO 

FISCAL. (...) VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE 

COMUNICAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO 

VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR DÉBITOS FISCAIS. 

APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJ-BA - APL: 05025930520158050001, 

Relator: Marcos Adriano Silva Ledo, Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: 21/03/2018) Portanto, sem a necessária comunicação e nem 

ao menos a prova efetiva da tradição dos bens, deve o autor responder 

pelos débitos conforme previsão legal, e ainda diante desses fatos, é 

impossível reconhecer a declaração de inexistência de propriedade. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001978-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALEXANDER RODRIGUES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT11367-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT17687-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT19462-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001978-73.2018.8.11.0004 Promovente: MARCELO 

ALEXANDER RODRIGUES BATISTA Promovido: UNIMED GOIANIA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 
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Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES A reclamada alega ilegitimidade 

passiva, visto que o autora contratou os serviços através da corretora de 

seguro ATITUDE. Preliminar que REJEITO, tendo em vista que os serviços 

são prestados pela reclamada, de modo que não há ilegitimidade. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. O autor 

ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, afirmando 

que contratou um plano de saúde da reclamada no mês de agosto/2018, 

sendo informado que pagaria a mensalidade em setembro. Afirma que 

verificou que não teria condições financeiras e solicitou o cancelamento 

em 09.08.2018, antes de ser validado o contrato. No entanto, assevera 

que a reclamada solicitou o pagamento da taxa de adesão para efetuar o 

cancelamento, o que entende ser indevido, visto que nunca utilizou os 

serviços. Em sua defesa, a empresa reclamada alega que não recebeu 

nenhum pedido de cancelamento do contrato do autor, assim pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Analisando detidamente os 

documentos, verifica-se que o autor encaminhou via e-mail na data de 

04.07.2018 os documentos para cadastro no plano de saúde, sendo 

recebidos pela reclamada e efetuado a adesão em 01.08.2019 (conforme 

print apresentado na contestação). Ainda, observa-se que na 09.08.2019 

solicitou o cancelamento através do e-mail e WhastsApp. Pois bem, se o 

meio utilizado pelo autor para solicitar a adesão foi válida, certamente o 

mesmo meio de comunicação deve ser aceito para requerer o 

cancelamento. Com efeito, considerando que a adesão foi realizada em 

01.08, e o pedido de cancelamento em 09.08, certamente não há que se 

falar em cobrança de parcela ou taxa de adesão, pois além do curto lapso 

temporal , o autor não utilizou os serviços. Assim, forçoso reconhecer a 

falha na prestação do serviço. 3.2. DO DANO MORAL No que tange ao 

pedido de reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da 

reclamada causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que as cobranças indevidas geram aborrecimentos 

diversos de mero dissabor, uma vez que frustram a relação de consumo e 

confiança entre a promovente e a Promovida. Entendo que o fato da parte 

autora apesar de ter demandado de forma administrativa, não ter seu 

problema resolvido, necessitando ingressar de forma judicial, incorre em 

abalo moral. Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Neste sentido: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE 

SERVIÇO NÃO ATENDIDA. DESCONTO INDEVIDO DOS VALORES 

ATINENTES A CONTRATAÇÃO SEM A DEVIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

DANO MORAL. CONFIGURADO. Como regra, o mero descumprimento 

contratual não enseja o reconhecimento de dano moral puro. Entretanto, 

há casos em que o ilícito contratual excede aos transtornos comuns, 

revelando verdadeiro descaso da concessionária de serviço público para 

com o consumidor. Nessas situações, o que se constata é um abalo 

percuciente aos elementos anímicos do indivíduo, passível de reparação 

pecuniária. Caso concreto em que restou configurado dano moral in re 

ipsa. Na mensuração do dano, não havendo no sistema brasileiro critérios 

fixos e objetivos para tanto, mister que o juiz considere aspectos 

subjetivos dos envolvidos. Assim, características como a condição social, 

a cultural, a condição financeira, bem como o abalo psíquico suportado, 

hão de ser ponderadas para a adequada e justa quantificação da cifra 

reparatório-pedagógica. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA (TJ-RS - AC: 

70069725430 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 

30/06/2016, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 04/07/2016) (Grifei) A respeito do valor da indenização por 

dano moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: 

No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$5.000,00 

(cinco mil reais). 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para, mantendo os efeitos da tutela: a) 

CONDENAR, o Reclamado UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO, a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) à 

titulo de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante 

MARCELO ALEXANDER RODRIGUES BATISTA, valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 

do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ) . b) Como consequência da presente 

sentença DECLARO INEXISTENTE as cobranças em discussão neste 

processo, bem como a relação contratual entre as partes. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001505-53.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANNYBAL GABRIEL ALCANTARA RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS RICARDO BARROS OAB - PB21990 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001505-53.2019.8.11.0004 Polo Ativo: ANNYBAL GABRIEL 

ALCANTARA RESENDE Polo Passivo: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, 

etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Verifico que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Assim, REJEITO as 

preliminares arguidas, vez que não verificados os seus requisitos. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 
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responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS, onde, em síntese, 

suscita a parte autora que realizou a compra de passagens com a 

empresa reclamada para uma viagem de passeio ao Rio de Janeiro. 

Ressalta que comprou as passagens com antecedência com a finalidade 

de adquiri-las com um valor mais baixo. Afirma que pagou pela passagem 

de volta o valor de R$ 276,27 (duzentos e setenta e seis reais e vinte sete 

centavos), sendo que tal pagamento foi efetuado através de seu cartão 

de crédito. Todavia, ao se dirigir até o aeroporto para embarcar de volta ao 

seu destino de origem, descobriu que sua passagem não constava no 

sistema da reclamada no momento que seria seu voo. Ao procurar o 

balcão da requerida para fazer o check in, foi informado pelos 

colaboradores da requerida que não havia reserva de passagem em seu 

nome. Assim, foi obrigado a comprar outra passagem aérea, para o dia 

subsequente, no valor de R$ 699,07 (seiscentos e noventa e nove reais e 

sete centavos). Motivo pelo qual requer a indenização pelos danos morais 

e materiais sofridos. Em sede de contestação, aduz a reclamada que no 

presente caso, não restou demonstrado qualquer dano pela parte 

Requerente que pudesse gerar o dever de indenizar. Ressalta que em 

alguns momentos ocorrem sobrecargas em seu site devido ao alto número 

de acessos em um mesmo momento, ocasionando lentidão, não conclusão 

da compra, cancelamento de reserva, dentre outros fatores. Aduz que o 

autor foi notificado sobre o cancelamento e estorno dos valores via e-mail. 

Pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. No caso sub judice 

verifico que muito embora a requerida afirme que não violou nenhum direito 

da parte requerente e que inexiste responsabilidade desta para com 

aquela, denota-se dos autos que a parte autora, de fato, sofreu danos 

decorrentes de falhas da requerida. Isso porque, conforme se depreende 

dos autos houve a cobrança no cartão de crédito do autor referente a 

compra de passagens, no entanto, não houve emissão do bilhete de volta 

para que este pudesse retornar ao seu destino. Assim, a parte Autora 

teve que arcar com os prejuízos decorrentes de um risco que deveria ter 

sido assumido pela Requerida, já que se trata de relação de consumo. 

Aduz a reclamada que o erro pode ter ocorrido por sobrecarga de 

acessos em seu sítio eletrônico e que teria comunicado ao consumidor o 

cancelamento através de e-mail. Todavia, não traz aos autos qualquer 

prova apta a corroborar as suas alegações. Destarte, não há como 

acolher as teses lançadas em sede de defesa, uma vez que, a requerida 

não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, oportuno mencionar que a responsabilidade do 

transportador é objetiva, fundada na teoria do risco. Assim, somente o 

fortuito externo, fato imprevisível, inevitável e estranho à organização do 

negócio, poderia elidir sua responsabilidade. In casu, ainda que restasse 

comprovada a falha no sistema da reclamada, seria esta responsabilizada 

pelos danos causados ao autor, vez que se trata de um fortuito interno o 

qual não é capaz de eximir a sua responsabilidade. Com efeito, resta 

evidente a falha na prestação do serviço da requerida. E, em se tratando 

de relação consumerista, a responsabilidade civil dos fornecedores de 

serviços, a cujo conceito se amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). 

Não se fazendo necessário portanto, perquirir acerca da existência de 

dolo ou culpa. No que tange ao pedido de reparação a título de dano moral, 

entendo que a conduta da Reclamada causou sim abalo moral a 

Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que a má 

prestação do serviço, geram aborrecimentos diversos de mero dissabor, 

uma vez que frustram a relação de consumo e confiança entre a 

promovente e a promovida. Constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o que imperioso o atendimento das vias 

adequadas. Assim, em se tratando do prejuízo moral, insta salientar que 

para o arbitramento de sua reparação devem ser ponderados a um só 

tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as condições econômicas das 

partes, de modo a não enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, 

ainda, deve ser observado o caráter tríplice da indenização (punitivo, 

compensatório e pedagógico), de modo a compensar a vítima e dissuadir o 

ofensor da prática de futuros atos semelhantes. Nesse sentido, no caso 

em comento, observados todos os fatores supramencionados bem como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, entendo plausível a 

fixação da indenização no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 3.1 Do 

Dano Material In casu, nota-se que a parte autora alega ter suportado 

dano material no valor de R$ 1950,68 (mil novecentos e cinquenta reais e 

sessenta e oito centavos), em decorrência das despesas indevidas a 

título de passagem. Assim pleiteia a devolução deste valor que 

corresponde a devolução em dobro, nos termos do art. 42 do CDC. Dessa 

forma, analisando as provas e os elementos fáticos disponíveis nos autos, 

verifica-se que a parte autora comprovou o pagamento dos bilhetes 

aéreos, dos quais um não foi utilizado em razão de falha da reclamada e 

não foi ressarcido; e o outro, decorre de desembolso extra ocasionado 

pela falha da reclamada em relação à não emissão do primeiro bilhete. 

Portanto, entendo ser cabível a devolução a título de dano material, no que 

tange a quantia R$ 975,34 (novecentos e setenta e cinco reais e trinta e 

quatro centavos), que corresponde à devolução simples do valor, nos 

termos do art. 18, inc. II do CDC. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, 

para: a) CONDENAR a Reclamada TAM LINHAS AÉREAS S/A a pagar a 

quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos 

morais ocasionados ao Reclamante ANNYBAL GABRIEL ALCANTARA 

RESENDE, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação (artigo 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). b) 

CONDENAR a Reclamada TAM LINHAS AÉREAS S/A, ao pagamento da 

quantia de R$ 975,34 (novecentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro 

centavos) a título de danos materiais, ao autor ANNYBAL GABRIEL 

ALCANTARA RESENDE, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data do efetivo prejuízo 

(43 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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JOSE HENRIQUE DE SOUZA MEDEIROS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUIZ ESTEVES OAB - MT22330/O (ADVOGADO(A))

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000978-04.2019.8.11.0004 Promovente: JOSE HENRIQUE DE 

SOUZA MEDEIROS Promovido: MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Município 

alegou preliminar de impugnação do valor da causa, alegando que a dívida 

na verdade consiste em R$1.740,00 (mil, setecentos e quarenta 

centavos), visto que o restante está devidamente pago. Considerando que 

a parte reclamada contesta o valor discutido, caberá na análise de mérito 

a verificação do valor correto da presente cobrança. 2.3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 
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obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. O autor ajuizou AÇÃO DE 

COBRANÇA, buscando o recebimento da quantia de R$ 3.060,00 (três mil 

e sessenta reais), relacionado aos serviços prestados para a prefeitura 

conforme notas fiscais anexadas. Em sua defesa, o Munícipio alega que já 

efetuou o pagamento da nota no valor de R$ 1.620,00 (mil, seiscentos e 

vinte reais), restando somente o pagamento da quantia de R$1.740,00 (mil, 

setecentos e quarenta reais) em razão de que o autor não realizou o 

empenho da nota fiscal no mês de agosto/setembro de 2017, gerando a 

nota em dezembro, o que impede o pagamento. Na impugnação, o autor 

afirma o recebimento do valor mencionado pela reclamada, alegando que o 

pagamento foi realizado mais de ano após a cobrança e não tinha 

conhecimento da origem, pugnando pelo ressarcimento da quantia 

atualizada de R$1.740,00 (mil, setecentos e quarenta reais). Em que pese 

as alegações da reclamada, não é motivo justificável a alegação de que o 

empenho da nota no mês dezembro impediu o pagamento. De modo que 

restando incontroverso a prestação do serviço, forçoso reconhecer a 

procedência da inicial. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR o 

Reclamado MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - MT a pagar à quantia 

de R$ 1.740,00 (mil, setecentos e quarenta reais) ao Reclamante JOSE 

HENRIQUE DE SOUZA MEDEIROS, a título de dano material, valor acrescido 

de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e correção 

monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos n.º 1000639-79.2018.8.11.0004 Promovente: PAULO JOSE SILVA 

ALVES Promovido: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 1.RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

2.FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR O Reclamado não alegou 

preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. O autor 

ajuizou AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c OBRIGAÇÃO DE 

FAZER, afirmando que possui um cartão de crédito com o banco 

reclamado e ao tentar utiliza-lo teve a solicitação negada. Afirma que dias 

depois, buscando informação no Banco, teve conhecimento que seu 

cartão de crédito foi cancelado, no entanto entende abusiva a atitude do 

reclamado visto que não foi previamente comunicado. O banco reclamado 

em sua defesa, alega que foi cancelado o limite do cartão de crédito do 

autor em razão de que seu nome estava negativado, sendo tudo realizado 

conforme previsão contratual. Na impugnação, o autor alega que não 

houve a previa comunicação de modo que merece ser ressarcido pelo 

abalo sofrido. Analisando detidamente a situação dos autos, verifica-se 

que na cláusula quarta, alínea “d” do contrato apresentado pelo Banco, 

determina que o creditado não poderá apresentar restrições cadastrais, 

sob pena de cancelamento do limite (Paragrafo Terceiro). Desse modo, o 

autor não se incumbiu de demonstrar que não estava com nome restrito, 

buscando respaldar-se na ausência de notificação do reclamado para 

configurar seu abalo moral, o que não merece ser acolhido, visto que o 

Banco agiu em exercício regular de direito. Assim, resta evidente que o 

reclamado não realizou nenhuma atitude indevida, neste sentido, colaciono 

o seguinte entendimento: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIO 

AVISO AO CLIENTE. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO NEGATIVO EM NOME 

DO CLIENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. 

COMPRA COM CARTÃO RECUSADA. DANO MORAL E MATERIAL. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. - Havendo relação de 

consumo, prevalece o dever de indenizar do fornecedor de serviços, se 

presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, a 

conduta do agente, independentemente da existência de culpa, o dano e o 

nexo causal - Existindo cláusula contratual que autorize o cancelamento 

do cartão de crédito pela instituição financeira, sem prévio aviso ao 

cliente, em caso de registro do nome do mesmo em órgãos de proteção ao 

crédito, não há que se falar em prática de ato ilícito, razão pela qual o 

banco não pode ser condenado ao pagamento de indenização a título de 

supostos danos morais e materiais decorrentes da recusa de realização 

de compra com o cartão de crédito contratado em estabelecimento 

comercial. (TJ-MG - AC: 10607150030312001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 26/02/2019) 

(Grifei) Com isso, os pedidos iniciais merecem improcedência. 3. 

DISPOSITIVO: Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001259-57.2019.8.11.0004 Promovente: ELISANGELA 
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SAVEGNAGO Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES O Reclamado não alegou preliminares, de forma que 

entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a 

análise de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos. 

A autora ajuizou AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, afirmando que 

para ter rede elétrica em sua propriedade, firmou contrato nº 20251/2017, 

protocolo 00700.086937/2017 com a instalação de equipamentos 

necessários para o fornecimento de energia naquele local, quais sejam; 

extensão de 580 metros de rede de cabo, instalação de 09 postes de 

concreto, 01 transformador monofásico de 25 kVC em tensão de 19,9KV e 

outros, além do projeto realizado com o construtor JEOVA PEREIRA DA 

SILVA. Afirma que teve um gasto de R$12.000,00 (doze mil reais), e que 

sua rede elétrica está sendo usada para abastecer os vizinhos de modo 

que pretende ser ressarcida. Em sua defesa, a reclamada alegou que a 

UC de nº 599920-0, foi ligada em 29/04/1994, no âmbito da resolução 

229/2006. Afirma ainda que o transformador não é passivo de 

incorporação, pois a tensão secundária do mesmo não é padrão na área 

de concessão, sendo 440/220V, quando a tensão padrão da região é 

220/110V. Assevera que a autora não apresenta cópia do contrato, e/ou 

despesas com os materiais alegados, de modo que a inicial merece 

improcedência. Analisando detidamente os documentos dos autos, 

verifica-se que na data de 19.04.2017 foi realizada a incorporação da 

rede da parte autora, no entanto a autora apresenta como prova de suas 

alegações somente uma nota fiscal do ano de 2017, referente a compra 

de um transformador 15 KVA que diverge do transformador citado na 

inicial. Ainda, a nota fiscal do ano de 2018 não resta demonstrado sua 

relação com os fatos, visto que a autora alega que teria instalado a rede 

elétrica no ano de 2017. Com efeito, a autora não apresentou o contrato 

mencionado, não apresentou o contrato do construtor que realizou a obra, 

e as datas de utilização do serviço com a compra do transformador não 

coincidem. Certo que conforme sustenta velho brocardo latino, alegar e 

não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non 

allegatio"), neste sentido, a parte autora não comprovou suas alegações. 

A jurisprudência é uníssona neste sentido: EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE 

DIVIDA DE TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ARTIGO 333, INCISO 

I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE NÃO 

COMPROVADA. - Ao autor incumbe o ônus da prova dos fatos 

constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, inciso I, do CPC - 

Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar é quase 

não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou alegar e não 

provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom 

probare paria sunt") - É ônus do autor/credor comprovar a 

responsabilidade do requerido em relação a divida de terceiro. (TJ-MG - 

AC: 10479140122637001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) (Grifei). 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. TESE DE 

ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO, VALOR E DE PRORROGAÇÃO 

INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUTOR. - Quando tal fato 

é aspecto constitutivo do direito alegado pela parte autora recai sobre ela 

o dever de comprová-lo, art. 373, I do CPC - Conforme propugna velho 

brocardo latino, alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non 

probatio quasi non allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa 

nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt") - Assim, 

não pode a tese apresentada pela parte autora ser acolhida (prorrogação 

contratual do empréstimo sem sua autorização), pois incomprovada, tendo 

em vista a assinatura constante dos instrumentos de prorrogação. (TJ-MG 

- AC: 10000190482166001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 30/06/2019, Data de Publicação: 11/07/2019) (Grifei) Assim, 

não há como reconhecer o pedido da parte autora, sem a comprovação de 

que instalou a rede elétrica as suas expensas, sendo que tais provas 

devem necessariamente ser produzidas por meio de documentos. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000285-54.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LICIOMAR DIVINO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS OAB - MT0017112A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO Dispensado o relatório conforme preceitua o 

art. 38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referência do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

incidente. Consta apresentação de pedido, que deve ser recebido como 

embargos à execução. Importante frisar, consoante os princípios que 

norteiam o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, em especial os da 

efetividade e segurança jurídica, é cediço que, embora oponíveis 

embargos à execução em sede de execução de título (extra)judicial, a 

parte oponente deve observar sempre pelo menos três aspectos 

essências. O primeiro se refere à temática que pode ser debatida nos 

embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei deste rito, é 

autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. Vejamos: Art. 52. 

A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com 

as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos 

autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) 

erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. Confirma esta evidência, apontando que não 

incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do FONAJE, senão 

vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos para embargar a 

execução da sentença estão disciplinados no art. 52, inciso IX, da Lei 

9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela Lei 11.232/05 (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática estabelecida, os 

embargos não são o expediente correto, devendo, portanto esse tipo de 

defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo retro mencionado, 

sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, sob pena de 

rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do recurso de 

embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 
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que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial” (XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). No caso em tela, verifica-se que os embargos são 

tempestivos (ID 19575191). Outrossim, verifica-se que houve garantia do 

juízo (ID 19575194). Quanto à matéria alegada, suscita a executada que 

haveria excesso de execução, pois a parte autora haveria aplicado juros 

compostos ao invés de juros simples. Da análise dos cálculos, 

apresentados tanto pela exequente quanto pela executada, constato, que 

realmente houve erro na aplicação dos juros. Razão pela qual, entendo 

que os presentes embargos devem ser julgados procedentes, a fim de 

reconhecer o erro na aplicação dos juros e o excesso do valor de R$ 

1.647,56 (um mil seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis 

centavos). 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJAM 

PROCEDENTES OS PRESENTES EMBARGOS, com resolução de mérito, 

com fulcro nos entendimentos apresentados alhures, para: Reconhecer o 

erro do cálculo apresentado pela exequente, declarando o excesso na 

execução no que tange ao valor de R$ 1.647,56 (um mil seiscentos e 

quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) devendo tal valor, ser 

devolvido à executada. Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará em 

prol da parte exequente para transferência dos valores restantes 

disponíveis no feito. Sem condenação de honorários, a teor do disposto no 

art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto a presente decisão à homologação do 

Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça 

surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT (assinado 

digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001667-48.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAYNE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEDERAL INVEST LICENCIAMENTO DE FRANQUIAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STEFANIA ROBERTA GARCIA CEDAR LOPES OAB - DF30772 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001667-48.2019.8.11.0004 Polo Ativo: LORRAYNE DE 

OLIVEIRA Polo Passivo: FEDERAL INVEST LICENCIAMENTO DE 

FRANQUIAS LTDA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2 MÉRITO Verifico que a matéria já está 

suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, e para 

evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente 

do pedido, passo ao julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse sentido, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde, em síntese, afirma a 

parte autora que jamais possuiu qualquer vínculo com a requerida capaz 

de gerar débito, no entanto, teve conhecimento de duas inscrições 

restritivas em seu nome, anotadas pela reclamada no valor de R$ 3.200,00 

(três mil e duzentos reais) cada uma. Motivo pelo qual pleiteia a declaração 

de inexistência do débito, bem como, a indenização pelos danos morais 

padecidos. Em sede de contestação, aduz a requerida que não praticou 

ato ilícito visto que, a inscrição nos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito se deu pela falta de pagamento de três boletos, os quais têm por 

fundamento a nota fiscal em anexo. Ressalta que os direitos creditórios 

quanto aos boletos mencionados foram cedidos à reclamada pela empresa 

“Multividros” de titularidade do Sr. Tiarles Rodrigues Caetano e Nathania 

Oliveira Santos. Pugnando, assim, pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Pois bem. No caso sub judice verifico que muito embora o requerente 

afirme que a requerida inscreveu seu nome nos cadastros restritivos 

indevidamente, denota-se dos autos que a parte autora, possuía 

pendencias junto a outra empresa e que os direitos creditórios foram 

cedidos a reclamada. Nota-se que a autora não realizou o pagamento de 

três boletos decorrentes da nota fiscal anexa aos autos. Não obstante 

tratar-se de relação de consumo, não se mostra razoável pretender o 

autor eximir-se do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos 

constitutivos de seu direito, mesmo quando invertido o ônus da prova. De 

mais a mais, não há como acolher as teses lançadas na peça vestibular, 

uma vez que, a parte autora não trouxe aos autos elementos suficientes a 

provar suas alegações, não comprovando, portanto, os fatos constitutivos 

de seu direito (art. 373, I do CPC). Forçoso reconhecer que a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, que a Reclamante não realizou o pagamento dos 

boletos emitidos, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 3.1 DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a dívida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 4. DO PEDIDO CONTRAPOSTO 

Nos termos do art. 31 da lei 9.099/95, nos juizados especiais cíveis não se 

admite a reconvenção, todavia, é permitido o pedido contraposto. Nesse 

sentido, em sede de contestação requer a parte Ré a condenação da 

parte Autora ao pagamento do valor de R$ R$ 9.795,72 (nove mil 

setecentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos), referente 

aos boletos inadimplidos. Assim, diante da comprovação da inadimplência 

do autor, o pedido contraposto deve ser acolhido, no que tange à quantia 

de 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), vez que este é o valor 

constante nos boletos. 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da 

parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2% (por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 

c/c artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

10% sobre o valor da causa em honorários advocatícios em favor da 

parte contrária e 10% referente as custas processuais. SUGIRO 
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PROCEDENCIA PARCIAL DO PEDIDO CONTRAPOSTO, com fulcro nos 

artigos 31 da lei 9.099/95 e 487, inciso I, do CPC, para: a) CONDENAR a 

parte autora LORRAYNE DE OLIVEIRA a pagar à quantia de R$ 9.600,00 

(nove mil e seiscentos reais) à Reclamada FEDERAL INVEST 

LICENCIAMENTO DE FRANQUIAS LTDA, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento (art. 397 do CC) e 

correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (43 STJ). 

Revogo liminar eventualmente concedida. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001605-08.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KELIA FIRMINO MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001605-08.2019.8.11.0004 Polo Ativo: KELIA FIRMINO MAIA 

Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, onde suscita a Reclamante que em 28/04/2017, locou um 

imóvel residencial pelo prazo de 12 (doze) meses, onde instalou sua 

residência e seu salão de cabeleireira. Afirma que no termo do contrato, 

entregou o imóvel à locadora com todas as despesas de sua 

responsabilidade quitadas, inclusive as relativas à unidade consumidora 

de nº 6/575655-6. Todavia, no dia 30/01/2019 a reclamada 

equivocadamente a notificou, por, em tese, o medidor de energia se 

encontrar com a tampa perfurada/quebrada. Afirma ainda que está sendo 

cobrada pela importância de R$ 1.593,98 (um mil quinhentos e noventa e 

três reais e noventa e oito centavos), referentemente a suposto uso 

indevido de energia relativo aos meses de 05/2018 até 10/2018. Razão 

pela qual requer a indenização pelos danos morais sofridos. Em sede de 

contestação, afirma a reclamada que a cobrança é legítima, tendo em vista 

que a parte autora não solicitou o desligamento da unidade consumidora 

de seu nome. Ressalta que de acordo com a jurisprudência do STJ é 

possível a cobrança pela recuperação do consumo. Pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. Havendo suspeita de 

irregularidade na fatura de energia elétrica, o consumidor tem direito a sua 

contestação, cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos 

medidores técnicos existentes, sempre, respeitando o devido processo 

legal e o contraditório. Neste sentido é o que preconizam os artigos 129 e 

137 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. Em caso de 

inconformismo com a cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária 

a comprovação inequívoca do problema no funcionamento do medidor, 

sendo necessária a demonstração da aferição e/ou inspeção. Vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO 

DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO 

DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA 

DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 

04/11/2016) No caso em comento, resultou delineado dos autos que a ré, 

diante de irregularidade decorrente de mera vistoria unilateral, ainda que 

tenha noticiado o consumidor acerca do processo administrativo e tenha 

indicado que encaminhou a documentação para o endereço correto, 

exteriorizou procedimento autoritário, sem respeito ao devido processo 

legal retroagindo a cobrança sem observar a legislação. É certo que as 

concessionárias são obrigadas a prestar um serviço eficiente e 

adequado, a teor do que dispõe o artigo 37 da Constituição Federal e 22 

do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, a verificação da 

regular leitura do medidor é responsabilidade da Reclamada, sendo certo 

que não provado nenhuma atitude irregular do autor, não é devido que o 

mesmo pague pela má prestação do serviço da Ré. Nesse sentido: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DEFESA DO CONSUMIDOR. COELBA. 

ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. 

IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO N.º 

456/2000 DA ANEEL. ALEGAÇÃO DE CONDUTA DELITUOSA DO 

CONSUMIDOR QUE TERIA GERADO A IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. 

FALTA DE COMPROVAÇÃO. APARELHO INSTALADO NA ÁREA 

EXTERNA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA FORNECEDORA. 

INDEVIDA IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA SUA SEGURANÇA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E DATA DA VIOLAÇÃO DO 

APARELHO. COBRANÇA DE CINCO ANOS PRETÉRITOS. ABUSIVIDADE. 

DANO MORAL CONSTATADO. QUANTUM. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00 

(DEZMIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CARÁTER 

DIDÁTICO E PEDAGÓGICO. FINALIDADE DE DESESTIMULAR A REPETIÇÃO 

DA CONDUTA ILÍCITA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. 

PROVIMENTO DA APELAÇÃO.(...) (TJ-BA -APL: 00086422820058050274, 

Relator: Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 

22/02/2018) Assim, evidente que a cobrança em questão é indevida, e 

considerando que a autora não comprova o pagamento do debito em 

discussão neste processo, deixo de condenar a reclamada a devolução 

da quantia cobrada. 3.2. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de 

reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que as cobranças indevidas geram aborrecimentos 

diversos de mero dissabor, uma vez que frustram a relação de consumo e 

confiança entre a promovente e a Promovida. Entendo que o fato de a 

parte autora necessitar ingressar de forma judicial para solucionar a 

controvérsia, incorre em abalo moral. Ainda, sofreu inscrição restritiva de 

seu nome, o que evidencia a falha na prestação do serviço, visto que a 

cobrança não é devida. Havendo o ato ilícito, e verificado que a 

concessionária atua de forma ilegal e abusiva para obter pagamento de 

suposto débito pretérito coagindo o usuário ao pagamento, sob pena de 

suspensão do fornecimento de energia, no caso dos autos, o prejuízo 

moral sofrido pela parte Reclamante é inconteste. Portanto, restou-se 

comprovada a responsabilidade na conduta da reclamada, pois no sistema 

do C.D.C., é dever e risco profissional do fornecedor de serviços agir 

corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas. 

Entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ele a dor e/ou sofrimento causado, mas especialmente deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, 

razoabilidade e severidade. A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 
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direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 6.000,00 

(seis mil reais). 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a) 

CONDENAR, o Reclamado ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, a pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante KELIA FIRMINO 

MAIA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). 

Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o débito 

em discussão neste processo. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz 

Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir 

seus efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT (assinado 

digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001634-58.2019.8.11.0004
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Autos nº 1001634-58.2019.8.11.0004 Polo Ativo: RODRIGO BUENO DE 

OLIVEIRA Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, onde suscita a Reclamante, em síntese, que foi 

surpreendida com a inscrição restritiva de seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito, pelo valor de R$ 423,38 (quatrocentos e vinte e três 

reais e trinta e oito centavos). Ressalta que jamais possuiu vínculo com a 

reclamada, desconhecendo por inteiro a referida negativação. Assim, 

pleiteia a declaração de inexistência do débito bem como a indenização 

pelos danos morais padecidos. Em sede de contestação, aduz a requerida 

que não praticou ato ilícito visto que, a inscrição nos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por culpa exclusiva da vítima pois, 

decorre de um contrato firmado entre a autora e a requerida, no qual a 

autora teria deixado de efetuar o pagamento das faturas ocasionando 

referida inscrição. Afirma que a requerida agiu em exercício regular de 

direito. Motivo pelo qual pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. No 

caso sub judice verifico que muito embora a requerida afirme que não 

violou nenhum direito da parte requerente e que agiu em exercício regular 

de direito, denota-se dos autos que a parte autora, de fato, não possui 

relação jurídica com a mesma. Registre-se que, a Requerida não 

comprovou a inadimplência da autora, impugna genericamente os fatos 

alegados na inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não 

apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem do débito. 

Oportuno mencionar, que a reclamada acostou aos autos apenas telas 

sistêmicas e um histórico de chamadas produzidas unilateralmente, no 

entanto, não comprovou que a parte autora contratou o serviço cobrado. 

Acerca desta temática é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELA E FATURAS UNILATERAIS 

INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (TJMT 

- N.U 1000056-04.2017.8.11.0110, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 

24/07/2019) Nesse contexto, não há como acolher as teses lançadas em 

sede de defesa, uma vez que, a requerida não se desincumbiu de provar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do 

art. 373, II do Código de Processo Civil. Com efeito, resta evidente a falha 

na prestação do serviço da requerida. E, em se tratando de relação 

consumerista, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a 

cujo conceito se amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se 

fazendo necessário portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou 

culpa. Dessa forma, uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um 

prejuízo (dano injusto), em decorrência de uma conduta imputável ao 

fornecedor e entre ambos existir um nexo etiológico; é cabível a 

responsabilização do mesmo. É o que se vislumbra no presente caso, a 

conduta da requerida ao incluir a inscrição do nome do autor nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida decorrente de relação jurídica 

não contratada, provocou um abalo moral ao autor, eivando a importante e 

fundamental imagem de idoneidade a qual qualquer cidadão deve 

cuidar-se em preservar. É indiscutível o direito da parte autora ao bom 

nome e à conservação da imagem (art. 5º, inc. V e inc. X da CF/88), de 

modo a evitar que seja alvo de quaisquer suspeitas, segregações ou 

limitações. Cumpre ressaltar que a inscrição indevida em cadastro de 

proteção ao crédito, é espécie de dano in re ipsa, isto é, o dano moral 

decorre do próprio fato, não sendo necessária sua prova: CONSUMIDOR. 

APELAÇÃO. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. 

INDENIZAÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O recurso discute 

a negativação indevida da consumidora que não possuía qualquer débito 

com a empresa de telefonia. 2. A negativação indevida viola os direitos da 

personalidade do inscrito, de modo a atentar contra seu patrimônio moral, 

exigindo a reparação do dano. Sobre o assunto, o STJ posiciona-se no 

sentido de que havendo negativação indevida, estar-se-á diante de dano 

moral in re ipsa. 3. O valor da indenização fixado pelo magistrado de 

primeiro grau deve ser mantido (R$ 5.000,00), tendo em vista a vedação 

ao reformatio in pejus. 4. Apelação desprovida. (TJ-PE - APL: 5221129 PE, 

Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 20/02/2019, 1ª 

Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 26/02/2019) 

Em se tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento 

de sua reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do 

dano (art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não 
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enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado 

o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), 

de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros 

atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos 

os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no 

importe de R$ 7.000 (sete mil reais). Por fim, vale ressaltar que é 

inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não 

há restritivos pré-existentes ao discutido nestes autos. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: 

a) CONDENAR, a reclamada TELEFONICA BRASIL S.A, a pagar a quantia 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais 

ocasionados ao reclamante RODRIGO BUENO DE OLIVEIRA, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ). Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente o débito que originou a negativação, em 

discussão nesse processo, tornando definitivos os efeitos da tutela. Fica 

a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001683-02.2019.8.11.0004
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Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))
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Autos nº 1001683-02.2019.8.11.0004 Polo ativo: AUSTREGESILO 

ALEXANDRE DE ATHAYDE Polo passivo: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

alega o autor que teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de 

proteção de crédito pois, apenas possui a conta para percepção de seu 

salário não havendo nenhuma outra contratação com a requerida que 

justificasse tais negativações Na contestação o Banco réu alega que a 

divida é devida, apresentando documentos como contrato e extratos de 

conta que comprovam a origem da dívida. O autor, alega que desconhece 

o contrato, requerendo a desistência da ação alegando que “há 

necessidade de perícia” e que desconhece o contrato apresentado. Pois 

bem, entendo que cabe a desistência da ação em qualquer momento do 

processo, inclusive não havendo necessidade da anuência do réu já 

citado, no entanto, verifico que considerando os documentos 

apresentados pelo Promovido, a dívida é devida, visto que a assinatura do 

réu é IDENTICA aos documentos apresentados na inicial. Sendo assim, 

conforme determina o enunciado 90 do FONAJE, que declara: ENUNCIADO 

90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Verifico que há indícios de má-fé, visto 

que há verossimilhança nas alegações da Reclamada. Diante dos 

documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a cobrança em 

discussão neste processo, sendo evidente que a parte autora contratou o 

serviço da reclamada. Registre-se que a reclamada trouxe aos autos os 

extratos da conta bancária que o reclamante possui junto a reclamada o 

que comprova que o mesmo, ao contrário do que afirma, possui débito 

junto a reclamada. Nesse sentido, forçoso reconhecer que a empresa 

Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a cobrança devida e ausência de 

pagamento pelo reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 3.1. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Requer o reclamado a condenação da parte 

autora em litigância de má-fé, por ingressar com ação de ressarcimento 

sabendo que a divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a 

tentativa de enriquecimento ilícito. Pois bem, é indiscutível a litigância de 

má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a verdade dos 

fatos (art. 80, inciso II, CPC), narrando na inicial que desconhecia a 

existência da divida, comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Isto 

Posto, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no 

art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido formulado na petição inicial, com 

análise do mérito. Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

NCPC, CONDENO a Reclamante ao pagamento do percentual de 2%(dois 

por cento) do valor da causa, por litigância de má-fé, bem como as custas 

processuais. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 

e 85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 10% sobre o 

valor da causa em honorários advocatícios em favor da parte contrária e 

10% referente as custas processuais. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001678-77.2019.8.11.0004 Polo Ativo: MAURICIO PEREIRA DOS 

SANTOS Polo Passivo: ITAU UNIBANCO S/A e BANCO ITAUCARD S/A 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. REVELIA Deixo de decretar a 

revelia das promovidas, pois conforme certidão de ID 25416018, houve 

indisponibilidade no sistema do PJE do TJMT no dia 23/10/2019, assim, 

tendo a contestação sido apresentada no dia útil subsequente, tenho esta 

como tempestiva. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE c/c 

INDENIZAÇÃO POR MORAIS, onde suscita o Reclamante, em suma, que 

teve seu nome inscrito indevidamente nos cadastros de proteção ao 

crédito pelos valores de R$ R$6.013,99 (seis mil e treze reais e noventa e 

nove centavos) e R$ 14.725,00 (quatorze mil setecentos e vinte e cinto 

reais). Assevera que não possui qualquer débito com as reclamadas. 

Requerendo, assim, a declaração da inexistência do débito bem como a 

indenização por danos morais. Em sede de contestação, aduzem as 

requeridas que não praticaram ato ilícito visto que, a inscrição nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito se deu por culpa exclusiva 

da vítima pois, decorre de um contrato firmado entre a autora e a 

requerida, no qual a parte autora teria deixado de efetuar o pagamento 

das faturas ocasionando referida inscrição. Afirma que a requerida agiu 

em exercício regular de direito. Motivo pelo qual pugna pela improcedência 

dos pedidos iniciais. Pois bem. No caso sub judice verifico que muito 

embora o requerente afirme que a requerida inscreveu seu nome nos 

cadastros restritivos indevidamente, depreende-se dos autos que a parte 

autora, realizou a contratação do serviço. Fato que se denota claramente 

através do contrato acostado pela reclamada. Assim, diante dos 

documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a cobrança em 

discussão neste processo. Evidente que a parte autora contratou o 

serviço, uma vez que, a reclamada comprovou que os termos contratuais 

foram aceitos pela mesma. Registre-se que a assinatura aposta no 

contrato, quando comparada com as assinaturas de seus documentos 

pessoais e demais assinaturas disponíveis nos autos, são idênticas. 

Forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a contratação do 

plano pela Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a dívida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2% (por 

cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor da causa em honorários 

advocatícios em favor da parte contrária e 10% referente as custas 

processuais. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001691-76.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA VIEIRA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001691-76.2019.8.11.0004 Polo Ativo: ROSELI SILVA & CIA 

LTDA - ME Polo Passivo: SANDRA VIEIRA DA COSTA Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO, no 

curso da qual sobreveio notícia da realização do pagamento da quantia 

executada (ID 23962096), satisfazendo-se, assim, a obrigação. Tendo 

isso em vista, deve ser jugado extinto o feito, nos termos do inciso II do 

artigo 924 do Código de Processo Civil. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, 

SUGIRO QUE SEJA JULGADO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 

924, II do CPC. Fica desconstituída eventual penhora existente. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001843-27.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS JUNIOR LIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001843-27.2019.8.11.0004 Polo Ativo: OZEIAS JUNIOR LIMA DE 

SOUZA Polo Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, 

verifica-se que a requerida arguiu preliminar de falta de interesse de agir 

ante a ausência de requerimento administrativo. No entanto, o simples fato 

de a parte promovente ter imputado à parte promovida a prática de ato 

ilícito, independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto 

fático probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse 

processual. Dessa forma, rejeito a preliminar arguida. Quanto à arguição 

de inépcia da inicial, rejeito a preliminar aventada, vez que não 

caracterizados os seus requisitos. Nesse sentido, entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 
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demais situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2 MÉRITO 

Verifico que a matéria já está suficientemente demonstrada pelas provas 

carreadas aos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo ao julgamento 

antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse 

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde, em 

síntese, afirma a parte autora que teve seu nome inscrito indevidamente 

nos cadastros de proteção ao crédito pelo valor de R$ 451,39 

(Quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos). Assevera 

que jamais contratou os serviços da reclamada. Requerendo, assim, a 

declaração da inexistência do débito bem como a indenização por danos 

morais. Em sede de contestação, aduz a requerida que não praticou ato 

ilícito visto que, a inscrição nos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito se deu por culpa exclusiva da vítima pois, decorre de um contrato 

firmado entre a autora e a requerida, no qual a autora teria deixado de 

efetuar o pagamento das faturas ocasionando referida inscrição. Afirma 

que a requerida agiu em exercício regular de direito. Motivo pelo qual 

pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. No caso sub judice verifico 

que muito embora a requerida afirme que não violou nenhum direito da 

parte requerente e que agiu em exercício regular de direito, denota-se dos 

autos que a parte autora, de fato, não possui relação jurídica com a 

mesma. Registre-se que, a Requerida não comprovou a inadimplência da 

autora, impugna genericamente os fatos alegados na inicial, aduzindo que 

a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum documento apto a 

comprovar a origem do débito. Oportuno mencionar, que a reclamada 

acostou aos autos apenas faturas e telas sistêmicas produzidas 

unilateralmente, no entanto, não comprovou que a parte autora contratou o 

serviço cobrado. Acerca desta temática é o entendimento do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE 

CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELA E FATURAS 

UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO 

MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (TJMT 

- N.U 1000056-04.2017.8.11.0110, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 

24/07/2019) Nesse contexto, não há como acolher as teses lançadas em 

sede de defesa, uma vez que, a requerida não se desincumbiu de provar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do 

art. 373, II do Código de Processo Civil. Com efeito, resta evidente a falha 

na prestação do serviço da requerida. E, em se tratando de relação 

consumerista, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a 

cujo conceito se amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se 

fazendo necessário portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou 

culpa. Dessa forma, uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um 

prejuízo (dano injusto), em decorrência de uma conduta imputável ao 

fornecedor e entre ambos existir um nexo etiológico; é cabível a 

responsabilização do mesmo. É o que se vislumbra no presente caso, a 

conduta da requerida ao incluir a inscrição do nome do autor nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida decorrente de relação jurídica 

não contratada, provocou um abalo moral ao autor, eivando a importante e 

fundamental imagem de idoneidade a qual qualquer cidadão deve 

cuidar-se em preservar. É indiscutível o direito da parte autora ao bom 

nome e à conservação da imagem (art. 5º, inc. V e inc. X da CF/88), de 

modo a evitar que seja alvo de quaisquer suspeitas, segregações ou 

limitações. Cumpre ressaltar que a inscrição indevida em cadastro de 

proteção ao crédito, é espécie de dano in re ipsa, isto é, o dano moral 

decorre do próprio fato, não sendo necessária sua prova: CONSUMIDOR. 

APELAÇÃO. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. 

INDENIZAÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O recurso discute 

a negativação indevida da consumidora que não possuía qualquer débito 

com a empresa de telefonia. 2. A negativação indevida viola os direitos da 

personalidade do inscrito, de modo a atentar contra seu patrimônio moral, 

exigindo a reparação do dano. Sobre o assunto, o STJ posiciona-se no 

sentido de que havendo negativação indevida, estar-se-á diante de dano 

moral in re ipsa. 3. O valor da indenização fixado pelo magistrado de 

primeiro grau deve ser mantido (R$ 5.000,00), tendo em vista a vedação 

ao reformatio in pejus. 4. Apelação desprovida. (TJ-PE - APL: 5221129 PE, 

Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 20/02/2019, 1ª 

Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 26/02/2019) 

Em se tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento 

de sua reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do 

dano (art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não 

enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado 

o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), 

de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros 

atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos 

os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no 

importe de R$ 7.000 (sete mil reais). Por fim, vale ressaltar que é 

inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não 

há restritivos pré-existentes ao discutido nestes autos. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: 

a) CONDENAR, a reclamada BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., a pagar 

a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à título de indenização por danos 

morais ocasionados ao reclamante OZEIAS JUNIOR LIMA DE SOUZA, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ). b) CONDENO a requerida a excluir o 

nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito no 

prazo de 05 (cinco) dias (548 STJ), a contar da publicação desta 

sentença, sob pena de multa inibitória no valor de R$ 200,00 (duzentos) 

reais, por cada dia de atraso. Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente o débito que originou a negativação, em discussão 

nesse processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do 

Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça 

surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT. (assinado 

digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001684-84.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMARCIO CORREA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001684-84.2019.8.11.0004 Promovente: LINDOMARCIO 

CORREA DE OLIVEIRA Promovido: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Acolho a preliminar por limitação de responsabilidade entre o Estado de 

Mato Grosso e o MT PREV por força da Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014, onde estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 
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personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014) 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. O autor ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, afirmando que está sofrendo 

descontos a título de contribuição previdenciária sobre o valor pago dos 

adicionais noturnos e insalubridade, que não são incorporáveis a 

concessão da aposentadoria. Pretende o ressarcimento dos descontos 

sofridos entre Janeiro/2015 a Junho/2019, em que exerceu o cargo efetivo 

de Agente do Sistema Penitenciário. Em sede de contestação, afirma a 

reclamada que o servidor público no Estado de Mato Grosso contribui e 

tem benefícios previdenciários em seu favor. Afirma que há riscos sociais 

cobertos e que a Lei Estadual, ao definir remuneração, tem um critério a 

mais que a da União, incluindo no conceito as verbas transitórias. Razão 

pela qual pugnam pela improcedência da inicial. O Supremo Tribunal 

Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A parte requerente 

colacionou aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e insalubridade, e 

extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. 22211852 que foi devidamente 

observado a atualização conforme IGP-DI. Certo que após o advento da 

Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. O presente entendimento se coaduna 

com a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, senão vejamos: “...Sobre o indébito incide correção monetária 

com base no IGP-DI e juros moratórios à razão de 1% a.m., conforme 

disposto no art. 42 e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com as alterações 

trazidas pela Lei Estadual n. 7.900/03.” (Ap 13941/2012, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/06/2013, 

Publicado no DJE 09/07/2013).” No que tange ao pedido de pagamento em 

dobro, desnecessária maiores digressões, uma vez que a relação 

tributária não é relação de consumo, conforme assentada na 

jurisprudência do STJ, não havendo que se falar em restituição dobrada 

como pretende a parte demandante. Dessa forma, a procedência da inicial 

se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL do pedido formulado pela parte autora, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) RATIFICAR A 

TUTELA CONCEDIDA e declarar a inexigibilidade de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno e insalubridade (Tema 163/STF); 2) 

CONDENAR a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a 

restituir a parte autora a soma dos descontos a título de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno e insalubridade, incidentes no 

período de 01/2015 a 06/2019 no valor de e R$ 3.834,91 (Três Mil 

Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Hum Centavos) e demais 

até o efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, ambas 

importâncias já estão acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV 

desde o desembolso, devendo ser aplicado o juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados 

especiais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Após trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Ene Carolina F. Souza Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001714-22.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO PEREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001714-22.2019.8.11.0004 Polo Ativo: FLAVIO PEREIRA 

MACHADO Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES A Reclamada suscitou 

preliminares, as quais não acolho, visto que não estão caracterizados 

seus elementos. Assim, não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que teve seu 

nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela parte 

reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a mesma. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém, não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. Trazendo apenas telas 

sistêmicas e um histórico produzido unilateralmente. Destarte, conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que a parte 

Autora não contratou a modalidade pós paga do serviço, restando, 

portanto, configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir erros que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 
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caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo (ENERGISA), 

que apesar de estar sendo discutida no processo nº 

1001713-37.2019.8.11.0004, foi declarada como legítima naqueles autos, 

de modo que, deve ser aplicado entendimento da Súmula 385 do STJ. O 

entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido da ausência de danos 

morais em caso de legitima negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no 

entanto considerando as negativações posteriores que também são 

legitimas não está sendo reconhecida a existência dos danos morais, pois 

caracteriza a figura do devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. 

INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para 

que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se 

faz que esta traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a 

própria parte não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há 

como cobrar de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não 

tento havido recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto 

ao valor da indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. 

(TJ-MG - AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

negativação em discussão neste processo seja ilegítima, existem outras 

que apesar de anteriores, são legitimas, de modo que impede a 

caracterização dos danos morais. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR 

inexistência dos débitos em discussão neste processo. b) Sugiro 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos de danos morais. c) CONDENO a requerida 

a excluir o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito no prazo de 05 (cinco) dias (548 STJ), a contar da publicação 

desta sentença, sob pena de multa inibitória no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001855-41.2019.8.11.0004
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ILCI GABE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001855-41.2019.8.11.0004 Requerente: ILCI GABE Requerido: 

OI S/A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil. Rejeito as preliminares 

arguidas, vez que não verificados os seus requisitos. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde, em síntese, afirma a parte autora que é 

cliente da reclamada há mais de onze anos. Ressalta que tem sido 

cobrada indevidamente pelo valor de R$ 34,89 (trinta e quatro reais e 

oitenta e nove centavos), em razão de um serviço de TV a cabo, o qual foi 

ofertado à ela como cortesia sem qualquer valor adicional. Ressalta que 

foi ao procon para resolver o problema, porém, ao entrarem em contato 

com a reclamada foi informado que não era possível cancelar sem custo, 

vez que o plano contém prazo de fidelidade de 12 (doze) meses. Assim 

requer a devolução dos valores pagos indevidamente, bem como, o 

cancelamento do serviço. Em sede de contestação, afirma a reclamada 

que a reclamante tinha conhecimento do contrato e que utilizou os 

serviços da empresa. Ressalta que ao contrário do que afirma a parte 

autora, os débitos são devidos pois decorrem da utilização dos serviços 

do plano Oi Total Fixo + Banda Larga + TV. Afirma que não houve ato ilícito 

e que caso a autora queira cancelar é necessário o pagamento da multa 

pela quebra de fidelização, razão pela qual requer a improcedência dos 

pedidos iniciais. Pois bem. No caso sub judice verifico que muito embora a 

requerida afirme que não violou nenhum direito da parte requerente e que 

agiu em exercício regular de direito, denota-se dos autos que o débito em 

questão é indevido. Registre-se que, a Requerida não comprovou a 

contratação do serviço pela autora, impugna genericamente os fatos 

alegados na inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não 

apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem do débito. 

Nesse contexto, não há como acolher as teses lançadas em sede de 

defesa, uma vez que, a requerida não se desincumbiu de provar fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 

373, II do Código de Processo Civil. Dessa forma, entendo cabível ser 

declarada a inexigibilidade do débito em discussão. 3.1 Do dano material 

Dispõe o Código Civil em seu artigo 186 que, quem ocasiona dano material 

a outrem tem o dever de indenizá-lo. Dessa forma, nos termos do artigo 

402 do mesmo diploma, o dano material pode ser materializado tanto na 

modalidade de perdas emergentes quanto na modalidade de lucros 

cessantes. Todavia, independentemente da modalidade configurada, ao 

contrário do dano moral, o dano material não se presume, deve ser 

integralmente comprovado. In casu, nota-se que a parte autora alega ter 
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suportado dano material no valor de R$ 219,34 (duzentos e dezenove 

reais e trinta e quatro centavos), em decorrência da cobrança indevida. 

Entretanto, analisando as provas disponíveis nos autos, não há como ser 

deferido o dano material por falta de prova, vez que a autora não acostou 

aos autos os comprovantes de pagamento dos valores indevidos (art. 

373, I do CPC). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a) 

Condenar a reclamada a CANCELAR os débitos, referentes ao serviço de 

TV a cabo, em discussão neste processo. Como consequência da 

presente sentença, DECLARO inexistente a relação jurídica entre as 

partes, quanto ao débito em discussão no presente processo; Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à 

homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do 

Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001621-59.2019.8.11.0004
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RICARDO ARAUJO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001621-59.2019.8.11.0004 Polo Ativo: RICARDO ARAUJO DE 

SOUZA Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Verifico que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. Assim, REJEITO as preliminares arguidas, vez que não 

verificados os seus requisitos. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

MORAIS, onde afirma a parte autora que no distrito de Paredão Grande, 

próximo a cidade de General Carneiro-MT, onde reside, sofreu a 

interrupção de energia dos dias 01/05/2019 a 03/05/2019. Na contestação, 

a Reclamada alega que as alegações da parte autora não devem 

prosperar, pois não há comprovação da interrupção do serviço de energia 

elétrica. Aduz, que a interrupção se deu em razão das fortes chuvas 

ocorridas naquela época, sendo que existindo alguma falha na prestação 

do serviço não pode a ré ser responsabilizada vez que a interrupção se 

deu por força maior. Ressalta que não houve comprovação do dano a ser 

indenizado. Pois bem, em que pese as alegações da Reclamada, verifico 

que a suspensão de energia pelo período de 03 (três) dias, ultrapassa a 

barreira do mero aborrecimento, vez que tratando-se de serviço 

essencial, caberia a reclamada ter uma solução rápida e eficaz para os 

consumidores, a fim de ampara-los pelo período em que a energia esteve 

suspensa. Nesta senda, aplica-se à ré a teoria da responsabilidade 

objetiva, conforme disposto no art. 37, §6º, da CF/88, de modo que sua 

responsabilidade civil somente será afastada caso restar comprovada a 

ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação do agente ou 

ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Registre-se que em casos 

como este, a Resolução 414/2010 da ANEEL prevê que a concessionária 

deve reestabelecer o fornecimento em 4 (quatro) horas, vejamos: Art. 

176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes 

prazos, contados ininterruptamente: (...) III – 4 (quatro) horas, para 

religação de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; 

IV -8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora 

localizada em área rural. Outrossim, consoante art. 22 do CDC, a 

reclamada, na condição de prestadora de serviço público essencial, deve 

garantir aos seus consumidores a entrega de serviço adequado, eficiente 

e contínuo, sob pena de arcar com as consequências advindas de sua 

inoperância. Neste contexto, analisando os autos, verifica-se que a parte 

reclamante comprova sua condição de consumidor da reclamada (fatura 

de energia anexa à inicial), sendo aplicável os institutos da inversão do 

ônus da prova, e evidente que a ré manteve a afirmar que as alegações 

do autor são inverídicas, no entanto, não apresentou documento apto a 

comprovar a devida prestação d serviço. Ademais, é certo que é possível 

reconhecer que o evento ultrapassou a linha do mero dissabor inerente a 

vida em sociedade, causando real lesão ao direito da personalidade da 

parte autora, uma vez que ficou privada de serviço essencial à 

sobrevivência e que permite a convivência do ser humano de forma digna 

em sociedade. Deste modo, recai sobre a concessionária reclamada o 

ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo capaz de refutar a interrupção de energia pelo longo periodo, 

porém, verifico que ré não presta um serviço adequedo nas localidades de 

dificil acesso, o que ocasiona situações semelhantes as descritas na 

inicial. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 3. 

DANOS MORAIS No que tange aos danos morais, deve-se ponderar que a 

energia elétrica é bem de consumo essencial ao cotidiano de qualquer 

pessoa, de modo que a ineficiência ou ausência de seu fornecimento, 

dependendo das circunstâncias do caso e quando superado o razoável, 

pode, de fato, resultar em dissabores que transcendem o mero 

aborrecimento e ocasionam efetivo abalo psíquico. In casu, a interrupção 

da energia pelo período de 03 (três) dias consecutivos, reputa-se 

inquestionável que a parte reclamante teve sua honra subjetiva atingida 

em decorrência das recorrentes falhas de prestação de serviço da 

reclamada, mormente ao se ponderar a quantidade e a essencialidade da 

energia elétrica no cotidiano humano, dissabores que, somados, denotam 

desrespeito ao consumidor, transcendem o mero aborrecimento e 

configuram efetivo prejuízo imaterial intrínseco, passível de recomposição. 

Nesse sentido a própria jurisprudência de Mato Grosso trata do assunto: 

EM E N T A RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES 

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS E DE 

IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. INTERRUPÇÃODO 

FORNECIMENTO POR APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA 

SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a Recorrida 

não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição 

de miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar de impugnação a justiça 

gratuita. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do 

serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A INTERRUPÇÃO indevida 

do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por aproximadamente 03 (três) 

DIAS consecutivos configura falha na prestação do serviço e gera a 

obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”. O valor 

da indenização a titulo de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. R E L A T Ó R I O Dispensado o relatório 

em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 

1995. V O T O R E L A T O R Data da sessão: Cuiabá-MT, 31/05/2019(N.U 

1000273-74.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 
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SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2019, Publicado no DJE 

03/06/2019). (Grifo nosso). E M E N T ARECURSO INOMINADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS 

RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA 

REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR 

APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO 

COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Não se pronunciará qualquer 

nulidade sem que tenha havido prejuízo. (§ 1º do art. 13 da Lei nº 

9.099/95).Se a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que 

seja afastada a condição de miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar 

de impugnação a justiça gratuita.O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na 

prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.A 

INTERRUPÇÃO indevida do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por 

aproximadamente 03 (três) DIAS consecutivos configura falha na 

prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na 

modalidade “in re ipsa”.O valor da indenização a titulo de dano moral deve 

ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 

1000430-47.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2019, Publicado no DJE 

09/04/2019) (Grifo nosso). A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$3.000,00 

(três mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a 

Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

a pagar a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por 

danos morais ocasionados a(o) Reclamante RICARDO ARAUJO DE 

SOUZA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001713-37.2019.8.11.0004
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FLAVIO PEREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001713-37.2019.8.11.0004 Polo Ativo: FLAVIO PEREIRA 

MACHADO Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Inicialmente, Inicialmente, verifica-se que a parte requerida 

arguiu preliminar afirmando que a pretensão autoral teria sido alcançada 

pela prescrição trienal, haja vista, que a inscrição restritiva se deu em 

28/07/2016. Sem razão a reclamada. Pacífico o entendimento de que o 

prazo prescricional tem termo inicial a partir da ciência da lesão, bem 

como, de toda a sua extensão. A propósito: “(...) É assente a 

jurisprudência desta Corte no sentido de que o termo inicial do prazo 

prescricional para a propositura de ação indenizatória, em razão da 

inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito é a data em que o 

consumidor toma ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da 

"actio nata" o direito de pleitear a indenização surge quando constatada a 

lesão e suas consequências. Precedentes. (...) (STJ - AgRg no AREsp 

696.269/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015) Assim, denota-se dos autos que 

a parte autora acosta aos autos consulta datada de 12/07/2019, infere-se, 

portanto, que somente teve ciência do dano causado neste momento. 

Portanto, rejeito a preliminar arguida. Nesse contexto, entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

demais situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, onde suscita a Reclamante, em síntese, que foi 

surpreendida com a inscrição restritiva de seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito, pelo valor de R$ 153,46 (cento e cinquenta e três 

reais e quarenta e seis centavos). Ressalta que jamais restou inadimplente 

com a reclamada, desconhecendo por inteiro a referida negativação. 

Assim, pleiteia a declaração de inexistência do débito bem como a 

indenização pelos danos morais padecidos. Em sede de contestação, 

aduz a requerida que não praticou ato ilícito visto que, a inscrição nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito se deu por culpa exclusiva 

da vítima pois, a parte autora deixou de efetuar o pagamento de faturas. 

Ressalta que a inscrição restritiva foi legítima. Razão pela qual pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. No caso sub judice verifico 

que muito embora o requerente afirme que a requerida inscreveu seu 

nome nos cadastros restritivos indevidamente, depreende-se dos autos 

que a parte autora, de fato, não realizou o pagamento de faturas 

pendentes com a reclamada. Fato que se denota claramente através dos 

áudios acostados pela reclamada. Assim, diante dos documentos 

apresentados pela reclamada, entendo devida a cobrança em discussão 

neste processo. Registre-se que na consulta do SPC acostada pelo 

próprio reclamante (ID 22276693) possui o mesmo endereço da unidade 

consumidora em que se baseiam as faturas, comprovando que o autor já 

residiu no local. Corroborado a isso, a parte autora não apresentou 

qualquer documento capaz de provas suas alegações, não se 

desincumbindo do ônus que lhe cabia (art. 373, I do CPC). Forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a contratação do 
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plano pela Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a dívida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2% (por 

cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor da causa em honorários 

advocatícios em favor da parte contrária e 10% referente as custas 

processuais. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001660-56.2019.8.11.0004 Requerente: DHEIMES JOSE DE 

OLIVEIRA Requerido: REI VEICULOS Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 2.2. REVELIA Decreto a revelia do promovido com base no 

artigo 344 do NCPC, pois apesar de devidamente citada e ter comparecido 

à sessão de conciliação, deixou de apresentar contestação. No entanto, 

considero que a revelia é relativa, tendo em vista que os fatos alegados 

na inicial serão considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde, em síntese, suscita a parte autora que 

adquiriu da reclamada um veículo em 23/04/2019. Ocorre que desde o dia 

17/05/2019 o autor procura a reclamada para sanar um vício que 

apareceu no motor, todavia, não obteve sucesso; chegando, inclusive, a 

procurar o PROCON para tentar solucionar a controvérsia, contudo a 

reclamada se recusou a sanar o problema. Ressalta ainda que ao tentar 

fazer a transferência do veículo para seu nome, descobriu a existência de 

débitos anteriores à compra do veículo. Assim pleiteia a reparação pelos 

danos materiais. Pois bem. A teor do disposto no art. 18 do CDC, havendo 

vício de qualidade no produto, tornando-o impróprio ou inadequado ao 

consumo a que se destina ou lhe diminuindo o valor, o consumidor tem 

direito de exigir que o vício seja sanado. Ainda, consoante o § 1º, do 

mesmo dispositivo, tem o fornecedor, em regra, o prazo de 30 (trinta) dias 

para reparar o vício no produto. Nesta mesma temática, dispõe o artigo 26 

do CDC: Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil 

constatação caduca em: I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de 

serviço e de produtos não duráveis; II - noventa dias, tratando-se de 

fornecimento de serviço e de produtos duráveis. (...) § 3° Tratando-se de 

vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar 

evidenciado o defeito. Evidenciou-se nos autos que o autor oportunizou à 

empresa reclamada que sanasse o vício do veículo dentro do prazo legal, 

uma vez que, teve ciência do vício em 17/05/2019 e desde então tem 

procurado solucionar tal problema com a mesma. Todavia, depreende-se 

que a reclamada se recusou a resolve-lo. Conforme se observa dos 

autos, o autor comprova o valor dos danos materiais através dos 

orçamentos acostados, bem como, faz prova de que as infrações de 

trânsito ocorreram antes da compra do veículo. Assim, tendo em vista que 

a reclamada se recusou a solucionar o problema, encontra-se 

caracterizado o ato ilícito. Com efeito, entendo que é devido o pedido de 

dano material, no que tange a quantia de R$ 7.133,88 (sete mil cento e 

trinta e três reais e oitenta e oito centavos), a título de dano material que 

devem ser pagos ao reclamante. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: 

a) CONDENAR a Reclamada REI VEICULOS, ao pagamento da quantia de $ 

7.133,88 (sete mil cento e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) a 

título de danos materiais, a parte autora DHEIMES JOSE DE OLIVEIRA, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir do efetivo prejuízo (43 STJ). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Processo Número: 1001748-94.2019.8.11.0004
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IVANI TINELLI FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001748-94.2019.8.11.0004 Polo Ativo: IVANI TINELLI FERREIRA 

Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Verifico que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Assim, REJEITO as 

preliminares arguidas, vez que não verificados os seus requisitos. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 
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nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR MORAIS, onde afirma a parte autora que no distrito de 

Paredão Grande, próximo a cidade de General Carneiro-MT, onde reside, 

sofreu a interrupção de energia dos dias 01/05/2019 a 03/05/2019. Na 

contestação, a Reclamada alega que as alegações da parte autora não 

devem prosperar, pois não há comprovação da interrupção do serviço de 

energia elétrica. Aduz, que a interrupção se deu em razão das fortes 

chuvas ocorridas naquela época, sendo que existindo alguma falha na 

prestação do serviço não pode a ré ser responsabilizada vez que a 

interrupção se deu por força maior. Ressalta que não houve comprovação 

do dano a ser indenizado. Pois bem, em que pese as alegações da 

Reclamada, verifico que a suspensão de energia pelo período de 03 (três) 

dias, ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, vez que tratando-se de 

serviço essencial, caberia a reclamada ter uma solução rápida e eficaz 

para os consumidores, a fim de ampara-los pelo período em que a energia 

esteve suspensa. Nesta senda, aplica-se à ré a teoria da 

responsabilidade objetiva, conforme disposto no art. 37, §6º, da CF/88, de 

modo que sua responsabilidade civil somente será afastada caso restar 

comprovada a ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação do 

agente ou ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Registre-se que 

em casos como este, a Resolução 414/2010 da ANEEL prevê que a 

concessionária deve reestabelecer o fornecimento em 4 (quatro) horas, 

vejamos: Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos 

seguintes prazos, contados ininterruptamente: (...) III – 4 (quatro) horas, 

para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área 

urbana; IV -8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade 

consumidora localizada em área rural. Outrossim, consoante art. 22 do 

CDC, a reclamada, na condição de prestadora de serviço público 

essencial, deve garantir aos seus consumidores a entrega de serviço 

adequado, eficiente e contínuo, sob pena de arcar com as consequências 

advindas de sua inoperância. Neste contexto, analisando os autos, 

verifica-se que a parte reclamante comprova sua condição de consumidor 

da reclamada (fatura de energia anexa à inicial), sendo aplicável os 

institutos da inversão do ônus da prova, e evidente que a ré manteve a 

afirmar que as alegações do autor são inverídicas, no entanto, não 

apresentou documento apto a comprovar a devida prestação d serviço. 

Ademais, é certo que é possível reconhecer que o evento ultrapassou a 

linha do mero dissabor inerente a vida em sociedade, causando real lesão 

ao direito da personalidade da parte autora, uma vez que ficou privada de 

serviço essencial à sobrevivência e que permite a convivência do ser 

humano de forma digna em sociedade. Deste modo, recai sobre a 

concessionária reclamada o ônus de demonstrar a existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo capaz de refutar a interrupção de 

energia pelo longo periodo, porém, verifico que ré não presta um serviço 

adequedo nas localidades de dificil acesso, o que ocasiona situações 

semelhantes as descritas na inicial. Reputa-se assim existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. 3. DANOS MORAIS No que tange aos danos 

morais, deve-se ponderar que a energia elétrica é bem de consumo 

essencial ao cotidiano de qualquer pessoa, de modo que a ineficiência ou 

ausência de seu fornecimento, dependendo das circunstâncias do caso e 

quando superado o razoável, pode, de fato, resultar em dissabores que 

transcendem o mero aborrecimento e ocasionam efetivo abalo psíquico. In 

casu, a interrupção da energia pelo período de 03 (três) dias 

consecutivos, reputa-se inquestionável que a parte reclamante teve sua 

honra subjetiva atingida em decorrência das recorrentes falhas de 

prestação de serviço da reclamada, mormente ao se ponderar a 

quantidade e a essencialidade da energia elétrica no cotidiano humano, 

dissabores que, somados, denotam desrespeito ao consumidor, 

transcendem o mero aborrecimento e configuram efetivo prejuízo imaterial 

intrínseco, passível de recomposição. Nesse sentido a própria 

jurisprudência de Mato Grosso trata do assunto: EM E N T A RECURSO 

INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA DE 

DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA 

GRATUITA REJEITADAS. INTERRUPÇÃODO FORNECIMENTO POR 

APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO 

COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a Recorrida não demonstra 

elementos suficientes para que seja afastada a condição de 

miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar de impugnação a justiça 

gratuita. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do 

serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A INTERRUPÇÃO indevida 

do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por aproximadamente 03 (três) 

DIAS consecutivos configura falha na prestação do serviço e gera a 

obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”. O valor 

da indenização a titulo de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. R E L A T Ó R I O Dispensado o relatório 

em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 

1995. V O T O R E L A T O R Data da sessão: Cuiabá-MT, 31/05/2019(N.U 

1000273-74.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2019, Publicado no DJE 

03/06/2019). (Grifo nosso). E M E N T ARECURSO INOMINADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS 

RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA 

REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR 

APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO 

COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Não se pronunciará qualquer 

nulidade sem que tenha havido prejuízo. (§ 1º do art. 13 da Lei nº 

9.099/95).Se a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que 

seja afastada a condição de miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar 

de impugnação a justiça gratuita.O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na 

prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.A 

INTERRUPÇÃO indevida do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por 

aproximadamente 03 (três) DIAS consecutivos configura falha na 

prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na 

modalidade “in re ipsa”.O valor da indenização a titulo de dano moral deve 

ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 

1000430-47.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2019, Publicado no DJE 

09/04/2019) (Grifo nosso). A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$3.000,00 

(três mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a 

Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

a pagar a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por 

danos morais ocasionados a(o) Reclamante IVANI TINELLI FERREIRA, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 
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homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001863-18.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DE DEUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA GRAZIANE DELMONDES OAB - MT17744/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001863-18.2019.8.11.0004 Polo Ativo: REGINA DE DEUS SILVA 

Polo Passivo: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. Razão pela qual rejeito a preliminar arguida. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS e MATERIAIS onde suscita a reclamante, em suma, que é 

consumidora dos serviços da requerida e que a mesma tem realizado 

descontos indevidos de sua folha de salário à título de pagamento de seu 

cartão de crédito. Assevera que contratou um empréstimo consignado em 

julho de 2015 o qual se findaria em janeiro de 2017, no entanto, após 

passada tal data a requerida continuou realizando os descontos. Razão 

pela qual pleiteia a declaração de inexigibilidade do débito bem como, a 

indenização pelos danos morais e materiais sofridos. Em sede de 

contestação, aduz a requerida que não praticou ato ilícito visto que, o 

serviço contratado refere-se ao cartão de crédito consignado do Banco 

Cruzeiro do Sul que foi migrado para o Banco Requerido. Afirma, que o 

contrato de cartão de crédito consignado possui um critério diferenciado, 

no qual o valor mínimo da fatura é descontado em folha de pagamento e a 

diferença entre o pagamento mínimo e o saldo devedor remanescente, 

deve ser paga até a data de vencimento da fatura, através da fatura 

mensal que é enviada ao cliente. Pugnando, assim, pela improcedência 

dos pedidos iniciais. Pois bem, ainda que cabível a inversão do ônus da 

prova (art. 6, VIII do CDC), a parte autora deve apresentar o mínimo lastro 

probatório da comprovação das suas alegações (art. 373, I CPC). No caso 

sub judice verifico que de fato, os descontos em folha foram devidos. 

Evidente que houve a contratação dos serviços pela parte reclamante, 

conforme se observa dos contratos colacionados pela reclamada. 

Observa-se dos autos que os valores cobrados se referem sempre ao 

valor mínimo das faturas de cartão de crédito acumuladas no decorrer dos 

meses. Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela 

reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste processo 

pois, evidenciou-se que a autora estava com as faturas do cartão de 

crédito em atraso, tendo em vista, a ausência de comprovação quanto ao 

pagamento do saldo devedor remanescente das aludidas faturas. Dessa 

forma, diante da ausência de pagamento do saldo devedor remanescente, 

evidente que a dívida da parte autora foi aumentando gradativamente, 

devido a incidência de juros e encargos moratórios. Outrossim, a 

reclamada comprovou, por meio das faturas detalhadas em anexo, que os 

descontos realizados referem-se sempre ao valor mínimo de pagamento 

da fatura do cartão. Ademais, depreende-se claramente do contrato 

anexado pela reclamada que o saldo devedor do cartão deve ser pago 

através do boleto anexo à fatura e que a amortização do pagamento 

mínimo ocorrerá através do desconto em folha de pagamento (ID 

24676567). Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de 

cobrança indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido agiu em 

exercício regular de direito (art. 188, I do CC) e, assim, está acobertado 

pela excludente da responsabilidade civil. Deste prisma, a situação trazida 

ao conhecimento do judiciário deva ser sopesada de forma individual e 

cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias 

nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que 

passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que 

evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o 

dever de reparar o “mal causado”. No que diz respeito ao dano moral, não 

verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois restou suficientemente 

comprovado que os envolvidos não foram expostos a situação vexatória, 

indigna ou injusta, de modo que caberia a parte autora ter apresentado 

provas suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001865-85.2019.8.11.0004
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Advogado(s) Polo Ativo:
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MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001865-85.2019.8.11.0004 Promovente: MARCOS ROSA 

PANIAGO DE LUNA Promovido: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Acolho a preliminar por limitação 

de responsabilidade entre o Estado de Mato Grosso e o MT PREV por 

força da Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014, onde estabelece que o 

MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada 

de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima 

para responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a 

partir da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato 

Grosso atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014) 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 
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Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. O autor ajuizou AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, afirmando que está 

sofrendo descontos a título de contribuição previdenciária sobre o valor 

pago dos adicionais noturnos e insalubridade, que não são incorporáveis 

a concessão da aposentadoria. Pretende o ressarcimento dos descontos 

sofridos entre Agosto/2014 a Julho/2019, em que exerceu o cargo efetivo 

de Agente do Sistema Penitenciário. Em sede de contestação, afirma a 

reclamada que o servidor público no Estado de Mato Grosso contribui e 

tem benefícios previdenciários em seu favor. Afirma que há riscos sociais 

cobertos e que a Lei Estadual, ao definir remuneração, tem um critério a 

mais que a da União, incluindo no conceito as verbas transitórias. Razão 

pela qual pugnam pela improcedência da inicial. O Supremo Tribunal 

Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A parte requerente 

colacionou aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e insalubridade, e 

extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. 22788408 e 22788409 que foi 

devidamente observado a atualização conforme IGP-DI. Certo que após o 

advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo 

Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. O presente entendimento 

se coaduna com a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, senão vejamos: “...Sobre o indébito incide correção 

monetária com base no IGP-DI e juros moratórios à razão de 1% a.m., 

conforme disposto no art. 42 e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com as 

alterações trazidas pela Lei Estadual n. 7.900/03.” (Ap 13941/2012, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

25/06/2013, Publicado no DJE 09/07/2013).” No que tange ao pedido de 

pagamento em dobro, desnecessária maiores digressões, uma vez que a 

relação tributária não é relação de consumo, conforme assentada na 

jurisprudência do STJ, não havendo que se falar em restituição dobrada 

como pretende a parte demandante. Dessa forma, a procedência da inicial 

se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL do pedido formulado pela parte autora, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) RATIFICAR A 

TUTELA CONCEDIDA e declarar a inexigibilidade de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno e insalubridade (Tema 163/STF); 2) 

) CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte autora os 

valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno e insalubridade, conforme identificado nos holerites, nos meses 

08 a 12/2014, na quantia de R$ R$ 413,19 (Quatrocentos e Treze Reais e 

Dezenove Centavos); e à autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT 

PREV a soma dos descontos de mesma natureza incidentes no período de 

01/2015 a 07/2019 no valor de R$ 3.767,43 (Três Mil e Setecentos e 

Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Três Centavos) e demais até o 

efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, ambas 

importâncias já estão acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV 

desde o desembolso, devendo ser aplicado o juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados 

especiais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Após trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Ene Carolina F. Souza Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001873-62.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ALVES DE SOUZA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001873-62.2019.8.11.0004 Polo Ativo: JORGE ALVES DE 

SOUZA NETO Polo Passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito no estado do processo, a teor 355, I, do Código de Processo 

Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde, em síntese, suscita a parte 

autora que é consumidora dos serviços da requerida e que mesmo após 

realizar recargas em sua linha, teve a mesma indevidamente bloqueada. 

Ressalta que entrou em contato com a reclamada para solucionar o 

problema, todavia, este não foi resolvido. Razão pela qual requer o 

desbloqueio da linha telefônica, bem como, a indenização pelos danos 

morais sofridos. Em sede de contestação afirma a requerida que não há 

danos passíveis de indenização pois, a parte autora teria deixado de 

efetuar recargas por mais de 90 (noventa) dias, dando causa ao bloqueio 

de sua linha telefônica. No caso sub judice verifico que muito embora a 

requerida afirme que não violou nenhum direito da parte requerente e que 

esta deu causa ao bloqueio de sua linha, denota-se dos autos que a parte 

autora, de fato, efetuava recargas de créditos regularmente. Registre-se 

que ao contrário do que alega a reclamada, depreende-se que a última 

recarga do autor não foi realizada em 2018 mas sim, em maio de 2019. 

Assim teve os serviços bloqueados injustamente, razão pela qual, entendo 

estar caracterizada a falha na prestação do serviço. Nesse contexto, não 

há como acolher as teses lançadas em sede de defesa, uma vez que, a 

requerida não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do Código de 

Processo Civil. Com efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço 

da requerida. E, em se tratando de relação consumerista, a 

responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se 

amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário 

portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, 

uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), 

em decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do fornecedor. É 

o que se vislumbra no presente caso, a conduta da requerida ao manter a 

suspenção do serviço sem a existência qualquer débito, causou prejuízos 

à parte autora privando-a injustamente de ter acesso ao serviço 

contratado. Destarte, entendo que a conduta da Reclamada causou sim 

abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que 

a má prestação do serviço, geram aborrecimentos diversos de mero 

dissabor, uma vez que frustram a relação de consumo e confiança entre a 

promovente e a promovida. Assim, tal conduta merece a devida 

responsabilização. (art. 6º, VI do CDC e art. 5º, V e X da CF/88). Em se 
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tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento de sua 

reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do dano 

(art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não 

enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado 

o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), 

de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros 

atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos 

os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no 

importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela 

e os tornando definitivos, para: a) CONDENAR, o Reclamado CLARO S.A., 

a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização 

por danos morais ocasionados a Reclamante JORGE ALVES DE SOUZA 

NETO valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). Fica 

a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001880-54.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONDES BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001880-54.2019.8.11.0004 Polo ativo: MARCONDES BATISTA 

DE SOUZA Polo passivo: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, onde alega o autor que 

teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção de crédito 

pois jamais contratou serviços com o Reclamado. Na contestação a 

reclamada alega que a divida é devida, apresentando documentos como 

contrato assinado pelo reclamante e faturas que comprovam a origem da 

dívida. A autora, requer a desistência da ação alegando que há 

necessidade de “prova pericial grafotécnica”. Pois bem, entendo que cabe 

a desistência da ação em qualquer momento do processo, inclusive não 

havendo necessidade da anuência do réu já citado, no entanto, verifico 

que considerando os documentos apresentados pelo Promovido, a dívida 

é devida, visto que a assinatura do réu é IDENTICA aos documentos 

apresentados na inicial. Sendo assim, conforme determina o enunciado 90 

do FONAJE, que declara: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Verifico que há indícios de má-fé, visto que há verossimilhança nas 

alegações da Reclamada. Diante dos documentos apresentados pela 

reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste processo, 

sendo evidente que a parte autora contratou o serviço da reclamada. 

Registre-se que o contrato está instruído com os documentos pessoais da 

autora e, ainda, a assinatura do contrato quando comparada com as de 

seus documentos pessoais e demais assinaturas disponíveis nos autos 

são idênticas. Nesse sentido, forçoso reconhecer que a empresa 

Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a cobrança devida e ausência de 

pagamento pelo reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 3.1. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Verifica-se que a parte autora ingressou com 

ação de ressarcimento sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito. Pois bem, é 

indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que 

alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), narrando na inicial que 

desconhecia a existência da divida, comprovando-se a lide temerária. 5. 

DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido formulado na 

petição inicial, com análise do mérito. Nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do NCPC, CONDENO a Reclamante ao pagamento do 

percentual de 2%(dois por cento) do valor da causa, por litigância de 

má-fé, bem como as custas processuais. Ainda, nos termos do artigo 55, 

da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora 

ao pagamento de 10% sobre o valor da causa em honorários advocatícios 

em favor da parte contrária e 10% referente as custas processuais. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001871-92.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZILENE FREITAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001871-92.2019.8.11.0004 Requerente: LUZILENE FREITAS 

OLIVEIRA Requerido: CLARO S.A. Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 
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suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c REPETIÇÃO DE INDEBITO e DANOS MORAIS, 

onde, em síntese, suscita a parte autora que contratou um plano pós-pago 

da empresa Reclamada, no valor mensal de R$ 24,99 (vinte e quatro reais 

e noventa e nove centavos). Afirma que após a contratação do plano a 

reclamada passou a embutir pacotes extras de internet em sua fatura. 

Ressalta que entrou em contato com a reclamada para resolver a 

situação, no entanto, não obteve êxito. Razão pela qual requer a 

indenização pelos danos morais padecidos, bem como, a repetição de 

indébito. Em sede de contestação, afirma a reclamada que ao contrário do 

que afirma a parte autora, os débitos são devidos pois decorrem de 

contratações de pacotes adicionais de internet, os quais são contratados 

por liberalidade do cliente. Ressalta que a parte utilizou os serviços da 

empresa, os quais foram prestados regularmente. Pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. No caso sub judice verifico 

que muito embora o requerente afirme que a requerida tem realizado 

cobranças indevidamente, denota-se dos autos que a parte autora, 

contratou os serviços da reclamada. Isso porque, conforme se verifica da 

fatura acostada pela própria reclamante, os valores se referem a pacotes 

adicionais de internet e não novos planos como afirma a autora. 

Registre-se que a parte autora somente acostou aos autos apenas uma 

única fatura a qual não é suficiente para comprovar que a cobrança é 

indevida. Outrossim, a mensagem enviada para a autora no momento da 

contratação, comprova que realmente houve a solicitação da mesma pelos 

serviços adicionais. Não obstante tratar-se de relação de consumo, não 

se mostra razoável pretender o autor eximir-se do ônus de demonstrar, 

ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, mesmo 

quando invertido o ônus da prova. Nestes termos, não se desincumbiu do 

ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil. De mais a mais, não há como acolher as teses lançadas na 

peça vestibular, uma vez que, a parte autora não trouxe aos autos 

elementos suficientes a provar suas alegações. Assim, entendo ser 

devida a cobrança em discussão neste processo. Deste prisma, a 

situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser sopesada de 

forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das 

ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a 

toda pessoa que passe por uma desagradável situação em um 

acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, não 

retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que diz 

respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua ocorrência, 

pois não restou suficientemente comprovado que os envolvidos foram 

expostos a situação vexatória, indigna ou injusta, de modo que caberia a 

parte autora ter apresentado provas suficientes do abalo sofrido, o que 

não o fez. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com resolução de mérito. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001881-39.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001881-39.2019.8.11.0004 Polo Ativo: SAMARA RODRIGUES 

DOS SANTOS SILVA Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. 

1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, 

verifica-se que a requerida arguiu preliminar de falta de interesse de agir 

ante a ausência de pretensão resistida. No entanto, o simples fato de a 

parte promovente ter imputado à parte promovida a prática de ato ilícito, 

independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto fático 

probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse processual. 

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida. 3. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, pois jamais contratou qualquer 

serviço com a mesma. Na contestação a Reclamada, impugna 

genericamente os fatos alegados na inicial, aduzindo que a cobrança é 

devida, porém, não apresenta nenhum documento apto a comprovar a 

origem do débito. Trazendo apenas telas sistêmicas e um histórico 

produzido unilateralmente. Destarte, conquanto tenha a Reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito 

que motivou a negativação, tais como, contrato assinado pelo Reclamante. 

Infere-se, portanto, que a parte Autora não contratou a modalidade pós 

paga do serviço, restando, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela parte reclamada, conforme descrito na inicial. No 

que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir erros 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. Não há dúvida de que a 

conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

requerente teve o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. A título 

exemplificativo, transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO 
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PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se 

reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os documentos acostados 

a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui outras restrições além 

da discutida no presente processo (MALHAÇÃO SPORT), que não estão 

sendo discutidas em nenhum processo (NÃO INFORMADO), de modo que 

reputa-se legítima. O entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido 

da ausência de danos morais em caso de legitima negativação 

preexistente (Súmula 385 STJ), no entanto considerando as negativações 

posteriores que também são legitimas não está sendo reconhecida a 

existência dos danos morais, pois caracteriza a figura do devedor 

contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR 

CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. 

VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para que se proteja a honra, a 

imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta traga 

incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte não 

cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar de 

terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não tento havido 

recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto ao valor da 

indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - 

AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

negativação em discussão neste processo seja ilegítima, existem outras 

que apesar de anteriores, são legitimas, de modo que impede a 

caracterização dos danos morais. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR 

inexistência dos débitos em discussão neste processo. b) Sugiro 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos de danos morais. c) CONDENO a requerida 

a excluir o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito no prazo de 05 (cinco) dias (548 STJ), a contar da publicação 

desta sentença, sob pena de multa inibitória no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001874-47.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZINEIDE BARROS BELEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001874-47.2019.8.11.0004 Requerente: ZINEIDE BARROS 

BELEM Requerido: CLARO S.A. Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde, em síntese, afirma a parte autora que tem 

sido cobrada indevidamente pelo valor de R$ 26,00 (vinte e seis reais) e 

R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais). Afirma que desconhece tais 

valores, vez que não realizou a contratação de serviços de tais valores e 

não utiliza os serviços incluídos nestes valores. Ressalta que foi ao 

procon para resolver o problema, porém foi informada que não há 

cobrança em seu nome. Assim requer seja esclarecida a cobrança destes 

valores bem como, a condenação da reclamada a cancelar a referida 

cobrança. Em sede de contestação, afirma a reclamada que a reclamante 

tinha conhecimento do contrato e que utilizou os serviços da empresa. 

Ressalta que ao contrário do que afirma a parte autora, os débitos são 

devidos pois decorrem de um contrato realizado via call center. Ressalta 

que a mesma inadimplente com algumas faturas. Afirma que o nome da 

autora não foi incluído nos cadastros de proteção ao crédito, razão pela 

qual requer a improcedência dos pedidos iniciais. Registre-se que, a 

Requerida não comprovou a inadimplência da autora, impugna 

genericamente os fatos alegados na inicial, aduzindo que a cobrança é 

devida, porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar a 

origem do débito. Oportuno mencionar, que a reclamada acostou aos 

autos apenas telas sistêmicas produzidas unilateralmente, no entanto, não 

comprovou que a parte autora está em débito com a empresa. Acerca 

desta temática é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELA E FATURAS UNILATERAIS 

INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (TJMT 

- N.U 1000056-04.2017.8.11.0110, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 

24/07/2019) Nesse contexto, não há como acolher as teses lançadas em 

sede de defesa, uma vez que, a requerida não se desincumbiu de provar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do 

art. 373, II do Código de Processo Civil. Registre-se que a reclamada 

afirma que os serviços adicionais foram contratados via call center e que 

a autora forneceu os dados para contratação através de ligação gravada, 

no entanto, não traz aos autos tais ligações. Dessa forma, entendo cabível 

ser declarada a inexigibilidade do débito em discussão. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela, para: a) Condenar a reclamada a cancelar 

os débitos em discussão neste processo. Como consequência da 
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presente sentença, DECLARO inexistente a relação jurídica entre as 

partes, quanto ao débito em discussão no presente processo; Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à 

homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do 

Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001901-30.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DA SILVA PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ABREU PEREIRA OAB - MT25169/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001901-30.2019.8.11.0004 Requerente: THIAGO DA SILVA 

PEREIRA Requerido: CLARO S.A. Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, onde, suscita a 

reclamante que é cliente da requerida e utiliza os serviços de telefonia 

móvel. Afirma que no final de 2018 fez o pedido de migração para um 

plano pós pago, porém, a empresa nunca cadastrou o benefício e ainda 

suspendeu a sua linha, impossibilitando o autor de recebe e efetuar 

ligações. Afirma que a reclamada tem feito cobranças pelo plano que 

jamais recebeu. Em sede de contestação, aduz a requerida que não 

praticou ato ilícito visto que, houve a disponibilização do serviço 

contratado e a parte autora a utilizou regularmente os serviços por meio 

de ligações, envio de sms e utilização do pacote de dados de internet. 

Ressalta que o bloqueio na verdade ocorreu por inadimplência do autor, já 

que, após a migração para o plano pós pago não efetuou nenhum 

pagamento de faturas. Pois bem. No caso sub judice verifico que muito 

embora o requerente afirme que a requerida tem realizado cobranças 

indevidamente, denota-se dos autos que não há verossimilhança em suas 

alegações. Isso porque, não traz aos autos nenhum documento suficiente 

a comprovar a interrupção do serviço, a existência dos danos morais ou 

qualquer de suas alegações. Registre-se que a parte autora sequer sabe 

precisar quando ocorreu a interrupção do serviço e ainda, não traz aos 

autos as supostas cobranças as quais entende ser indevida. Não 

obstante tratar-se de relação de consumo, não se mostra razoável 

pretender o autor eximir-se do ônus de demonstrar, ainda que 

minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, mesmo quando 

invertido o ônus da prova. Nestes termos, não se desincumbiu do ônus de 

provar a existência de fato constitutivos de seu direito, nos termos do art. 

373, inciso I, do Código de Processo Civil. Por outro lado, diante dos 

elementos fáticos disponíveis nos autos, infere-se que o autor, de fato, 

realizou a migração para a modalidade pós paga e não realizou o 

pagamento das faturas, de modo que, resultou no bloqueio de sua linha 

telefônica. De mais a mais, não há como acolher as teses lançadas na 

peça vestibular, uma vez que, a parte autora não trouxe aos autos 

elementos suficientes a provar suas alegações, não comprovando, 

portanto, os fatos constitutivos de seu direito. Deste prisma, a situação 

trazida ao conhecimento do judiciário deva ser sopesada de forma 

individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações 

reparatórias nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda 

pessoa que passe por uma desagradável situação em um acontecimento 

da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando 

efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que diz respeito ao 

dano moral, não verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não 

restou suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a 

situação vexatória, indigna ou injusta, de modo que caberia a parte autora 

ter apresentado provas suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito. Revogo liminar eventualmente concedida. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001925-58.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DUARTE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001925-58.2019.8.11.0004 Polo Ativo: CLAUDIA DUARTE 

ALVES Polo Passivo: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, 

etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR 

MORAIS, onde suscita o Reclamante, em suma, foi surpreendido com o 

aviso de inscrição restritiva em seu nome, em decorrência de um contrato 

para com a reclamada o qual jamais realizou. Requerendo, assim, a 
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declaração de inexistência do débito cobrado indevidamente, bem como, a 

indenização por danos morais. Em sede de contestação, afirma a 

requerida que não cometeu ato ilícito pois os descontos foram previamente 

aceitos pelo autor e que o contrato foi realizado pela vontade livre e 

consciente das partes. Assevera, que o débito em questão decorre de um 

contrato de empréstimo o qual foi contratado pelo autor. Afirma que a 

requerida agiu em exercício regular de direito. Motivo pelo qual pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. No caso sub judice verifico 

que muito embora o requerente afirme que a requerida inscreveu seu 

nome nos cadastros de proteção ao crédito indevidamente, denota-se dos 

autos que o autor, realizou a contratação do empréstimo. Fato que se 

observa claramente através do contrato acostado pela reclamada. 

Registre-se que, a Reclamada apresenta documentos como contrato 

assinado e a assinatura aposta, quando comparada com as demais feitas 

pela autora disponíveis nos autos, são idênticas. Assim, diante dos 

documentos apresentados, entendo devida a cobrança em discussão 

neste processo. Forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

contratação do seguro pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar 

com ação de ressarcimento moral sabendo que a dívida é devida, 

alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, 

configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da 

parte demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, 

inciso II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2% (por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 85, §2º do 

CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor da 

causa em honorários advocatícios em favor da parte contrária e 10% 

referente as custas processuais. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001904-82.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WERIKS FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001904-82.2019.8.11.0004 Polo Ativo: WERIKS FERREIRA DE 

SOUZA Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, onde suscita a Reclamante, em síntese, que foi 

surpreendida com a inscrição restritiva de seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito, pelo valor de R$ 83,04 (oitenta e três e quatro 

centavos). Ressalta que jamais possuiu vínculo com a reclamada, 

desconhecendo por inteiro a referida negativação. Assim, pleiteia a 

declaração de inexistência do débito bem como a indenização pelos danos 

morais padecidos. Em sede de contestação, aduz a requerida que não 

praticou ato ilícito visto que, a inscrição nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por culpa exclusiva da vítima pois, decorre de 

um contrato firmado entre a autora e a requerida, no qual a autora teria 

deixado de efetuar o pagamento das faturas ocasionando referida 

inscrição. Afirma que a requerida agiu em exercício regular de direito. 

Motivo pelo qual pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. No caso 

sub judice verifico que muito embora a requerida afirme que não violou 

nenhum direito da parte requerente e que agiu em exercício regular de 

direito, denota-se dos autos que a parte autora, de fato, não possui 

relação jurídica com a mesma. Registre-se que, a Requerida não 

comprovou a inadimplência da autora, impugna genericamente os fatos 

alegados na inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não 

apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem do débito. 

Oportuno mencionar, que a reclamada acostou aos autos apenas telas 

sistêmicas e um histórico de chamadas produzidas unilateralmente, no 

entanto, não comprovou que a parte autora contratou o serviço cobrado. 

Acerca desta temática é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELA E FATURAS UNILATERAIS 

INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (TJMT 

- N.U 1000056-04.2017.8.11.0110, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 

24/07/2019) Nesse contexto, não há como acolher as teses lançadas em 

sede de defesa, uma vez que, a requerida não se desincumbiu de provar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do 

art. 373, II do Código de Processo Civil. Com efeito, resta evidente a falha 

na prestação do serviço da requerida. E, em se tratando de relação 

consumerista, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a 

cujo conceito se amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se 

fazendo necessário portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou 

culpa. Dessa forma, uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um 

prejuízo (dano injusto), em decorrência de uma conduta imputável ao 

fornecedor e entre ambos existir um nexo etiológico; é cabível a 

responsabilização do mesmo. É o que se vislumbra no presente caso, a 

conduta da requerida ao incluir a inscrição do nome do autor nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida decorrente de relação jurídica 

não contratada, provocou um abalo moral ao autor, eivando a importante e 

fundamental imagem de idoneidade a qual qualquer cidadão deve 

cuidar-se em preservar. É indiscutível o direito da parte autora ao bom 

nome e à conservação da imagem (art. 5º, inc. V e inc. X da CF/88), de 

modo a evitar que seja alvo de quaisquer suspeitas, segregações ou 

limitações. Cumpre ressaltar que a inscrição indevida em cadastro de 

proteção ao crédito, é espécie de dano in re ipsa, isto é, o dano moral 

decorre do próprio fato, não sendo necessária sua prova: CONSUMIDOR. 

APELAÇÃO. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. 
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INDENIZAÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O recurso discute 

a negativação indevida da consumidora que não possuía qualquer débito 

com a empresa de telefonia. 2. A negativação indevida viola os direitos da 

personalidade do inscrito, de modo a atentar contra seu patrimônio moral, 

exigindo a reparação do dano. Sobre o assunto, o STJ posiciona-se no 

sentido de que havendo negativação indevida, estar-se-á diante de dano 

moral in re ipsa. 3. O valor da indenização fixado pelo magistrado de 

primeiro grau deve ser mantido (R$ 5.000,00), tendo em vista a vedação 

ao reformatio in pejus. 4. Apelação desprovida. (TJ-PE - APL: 5221129 PE, 

Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 20/02/2019, 1ª 

Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 26/02/2019) 

Em se tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento 

de sua reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do 

dano (art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não 

enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado 

o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), 

de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros 

atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos 

os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no 

importe de R$ 7.000 (sete mil reais). Por fim, vale ressaltar que é 

inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não 

há restritivos pré-existentes ao discutido nestes autos. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, a reclamada 

TELEFONICA BRASIL S.A, a pagar a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais) a título de indenização por danos morais ocasionados ao reclamante 

WERIKS FERREIRA DE SOUZA, valor com incidência de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente o débito que originou a negativação, em discussão nesse 

processo, tornando definitivos os efeitos da tutela. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001872-77.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO AZAMBUJA ALMEIDA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001872-77.2019.8.11.0004 Polo Ativo: CELIO AZAMBUJA 

ALMEIDA ANDRADE Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Verifico que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. Assim, REJEITO a preliminar arguida, vez que não 

verificados os seus requisitos. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

MORAIS, onde afirma a parte autora que reside em uma chácara próxima 

ao município de General Carneiro-MT e que sofreu a interrupção de 

energia dos dias 05/08/2019 sofreu a interrupção do serviço de energia 

elétrica, a qual retornou apenas em 06/08/2019. Relata que a interrupção 

do serviço ocasionou a perda de sua produção de leite e danificou dois 

ventiladores, razão pela qual requer a indenização pelos danos materiais e 

morais padecidos. Na contestação, a Reclamada alega que as alegações 

da parte autora não devem prosperar, pois não há comprovação da 

interrupção do serviço de energia elétrica. Aduz, que a interrupção, caso 

tenha ocorrido, aconteceu após o ponto de entrega, não podendo a ré ser 

responsabilizada. Pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem, em 

que pese as alegações da Reclamada, verifico que a suspensão de 

energia pelo período de 2 (dois) dias, ultrapassa a barreira do mero 

aborrecimento, vez que tratando-se de serviço essencial, caberia a 

reclamada ter uma solução rápida e eficaz para os consumidores, a fim de 

ampara-los pelo período em que a energia esteve suspensa. Nesta senda, 

aplica-se à ré a teoria da responsabilidade objetiva, conforme disposto no 

art. 37, §6º, da CF/88, de modo que sua responsabilidade civil somente 

será afastada caso restar comprovada a ausência de nexo de 

causalidade entre o dano e a ação do agente ou ocorrência de caso 

fortuito ou de força maior. Registre-se que em casos como este, a 

Resolução 414/2010 da ANEEL prevê que a concessionária deve 

reestabelecer o fornecimento em 4 (quatro) horas, vejamos: Art. 176. A 

distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, 

contados ininterruptamente: (...) III – 4 (quatro) horas, para religação de 

urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; IV -8 (oito) 

horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em 

área rural. Outrossim, consoante art. 22 do CDC, a reclamada, na 

condição de prestadora de serviço público essencial, deve garantir aos 

seus consumidores a entrega de serviço adequado, eficiente e contínuo, 

sob pena de arcar com as consequências advindas de sua inoperância. 

Neste contexto, analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante 

comprova sua condição de consumidor da reclamada (fatura de energia 

anexa à inicial), sendo aplicável os institutos da inversão do ônus da 

prova, e evidente que a ré manteve a afirmar que as alegações do autor 

são inverídicas, no entanto, não apresentou documento apto a comprovar 

a devida prestação d serviço. Ademais, é certo que é possível reconhecer 

que o evento ultrapassou a linha do mero dissabor inerente a vida em 

sociedade, causando real lesão ao direito da personalidade da parte 

autora, uma vez que ficou privada de serviço essencial à sobrevivência e 

que permite a convivência do ser humano de forma digna em sociedade. 

Deste modo, recai sobre a concessionária reclamada o ônus de 

demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo capaz 

de refutar a interrupção de energia pelo longo periodo, porém, verifico que 

ré não presta um serviço adequedo nas localidades mencionadas, o que 

ocasiona situações semelhantes as descritas na inicial. Reputa-se assim 

existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 3. DANOS MORAIS No 

que tange aos danos morais, deve-se ponderar que a energia elétrica é 

bem de consumo essencial ao cotidiano de qualquer pessoa, de modo que 

a ineficiência ou ausência de seu fornecimento, dependendo das 

circunstâncias do caso e quando superado o razoável, pode, de fato, 

resultar em dissabores que transcendem o mero aborrecimento e 

ocasionam efetivo abalo psíquico. In casu, a interrupção da energia pelo 

período de dois dias consecutivos, reputa-se inquestionável que a parte 

reclamante teve sua honra subjetiva atingida em decorrência das 
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recorrentes falhas de prestação de serviço da reclamada, mormente ao 

se ponderar a quantidade e a essencialidade da energia elétrica no 

cotidiano humano, dissabores que, somados, denotam desrespeito ao 

consumidor, transcendem o mero aborrecimento e configuram efetivo 

prejuízo imaterial intrínseco, passível de recomposição. Ademais, há de se 

considerar o contexto em que ocorridos os fatos, tendo em vista que, a 

parte autora é fornecedora de leite, no entanto, e em decorrência da falha 

na prestação do serviço teve, todo o leite coletado naquele período, 

perdido. A respeito do valor da indenização por dano moral, a orientação 

jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito brasileiro, o 

arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao prudente 

arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro 

por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais). In casu, nota-se 

que a parte autora alega ter suportado dano material no valor de R$ 

899,58 (oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos), 

em decorrência do leite perdido, dois ventiladores queimados e um motor 

resfriador. Entretanto, analisando as provas disponíveis nos autos, não há 

como ser deferido o dano material por falta de prova (art. 373, I do CPC), 

vez que não restou demonstrado efetivamente o valor do dano sofrido, de 

modo que merece a improcedência. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: 

a) CONDENAR, a Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A, a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título 

de indenização por danos morais ocasionados a(o) Reclamante CELIO 

AZAMBUJA ALMEIDA ANDRADE, valor com incidência de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). b) Sugiro improcedência do pedido de dano 

material. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001894-38.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VERUSKA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001894-38.2019.8.11.0004 Polo ativo: VERUSKA DE OLIVEIRA 

Polo passivo: BANCO BRADESCO e BANCO BRADESCARD S.A Vistos, 

etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

alega o autor que teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de 

proteção de crédito pois jamais contratou serviços com o Reclamado. Na 

contestação o Banco réu alega que a divida é devida, apresentando 

documentos como faturas e contrato que comprovam a origem da dívida. 

O autor, alega que desconhece o contrato, requerendo a desistência da 

ação alegando que “há necessidade de perícia”. Pois bem, entendo que 

cabe a desistência da ação em qualquer momento do processo, inclusive 

não havendo necessidade da anuência do réu já citado, no entanto, 

verifico que considerando os documentos apresentados pelo Promovido, a 

dívida é devida, visto que a assinatura do réu é IDENTICA aos documentos 

apresentados na inicial. Sendo assim, conforme determina o enunciado 90 

do FONAJE, que declara: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Verifico que há indícios de má-fé, visto que há verossimilhança nas 

alegações da Reclamada. Diante dos documentos apresentados pela 

reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste processo, 

sendo evidente que a parte autora contratou o serviço da reclamada. 

Registre-se que a reclamada trouxe aos autos os extratos da conta 

bancária que possui junto a reclamada o que comprova que a mesma, ao 

contrário do que afirma, possui vínculo junto as reclamadas. Nesse 

sentido, forçoso reconhecer que a empresa Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

cobrança devida e ausência de pagamento pelo reclamante, razão pela 

qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, 

in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se 

em conta que o requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. 3.1. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Requer o reclamado 

a condenação da parte autora em litigância de má-fé, por ingressar com 

ação de ressarcimento sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito. Pois bem, é 

indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que 

alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), narrando na inicial que 

desconhecia a existência da divida, comprovando-se a lide temerária. 5. 

DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido formulado na 

petição inicial, com análise do mérito. Nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do NCPC, CONDENO a Reclamante ao pagamento do 

percentual de 2%(dois por cento) do valor da causa, por litigância de 

má-fé, bem como as custas processuais. Ainda, nos termos do artigo 55, 

da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora 

ao pagamento de 10% sobre o valor da causa em honorários advocatícios 

em favor da parte contrária e 10% referente as custas processuais. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001921-21.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEOACY NERY DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001921-21.2019.8.11.0004 Polo ativo: DEOACY NERY DE 

SOUZA Polo passivo: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINAR Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, onde alega o autor que 

teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção de crédito 

pois jamais possuiu unidade consumidora em seu nome. Na contestação a 

reclamada alega que a divida é devida, apresentando documentos como 

histórico de consumo e contrato de locação que comprovam a origem da 

dívida. A autora, requer a desistência da ação alegando que “desconhece 

os contratos” e que “nunca residiu na cidade de Cuiabá”. Pois bem, 

entendo que cabe a desistência da ação em qualquer momento do 

processo, inclusive não havendo necessidade da anuência do réu já 

citado, no entanto, verifico que considerando os documentos 

apresentados pelo Promovido, a dívida é devida, visto que a assinatura do 

réu é IDENTICA aos documentos apresentados na inicial. Sendo assim, 

conforme determina o enunciado 90 do FONAJE, que declara: ENUNCIADO 

90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Verifico que há indícios de má-fé, visto 

que há verossimilhança nas alegações da Reclamada. Diante dos 

documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a cobrança em 

discussão neste processo, sendo evidente que a parte autora contratou o 

serviço da reclamada. Registre-se que o contrato está instruído com os 

documentos pessoais da parte autora e, ainda, a assinatura do contrato 

de locação possui reconhecimento de firma em cartório. Nesse sentido, 

forçoso reconhecer que a empresa Reclamada agiu no exercício regular 

de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 

188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou 

no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação 

civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

cobrança devida e ausência de pagamento pelo reclamante, razão pela 

qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, 

in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se 

em conta que o requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. 3.1. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Verifica-se que a 

parte autora ingressou com ação de ressarcimento sabendo que a divida 

é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito. Pois bem, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), narrando na inicial que desconhecia a existência da divida, 

comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do 

pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito. Nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do NCPC, CONDENO a Reclamante 

ao pagamento do percentual de 2%(dois por cento) do valor da causa, por 

litigância de má-fé, bem como as custas processuais. Ainda, nos termos 

do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor da causa em honorários 

advocatícios em favor da parte contrária e 10% referente as custas 

processuais. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001930-80.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO GOMES SANTANA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001930-80.2019.8.11.0004 Polo Ativo: MAURO GOMES 

SANTANA Polo Passivo: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE c/c INDENIZAÇÃO POR MORAIS, 

onde suscita o Reclamante, em suma, que teve seu nome inscrito 

indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito pelo valor de R$ 

378,00 (trezentos e setenta e oito reais). Assevera que jamais contratou 

os serviços da reclamada e que foi vítima de fraude. Requerendo, assim, a 

declaração da inexistência do débito bem como a indenização por danos 

morais. Em sede de contestação, afirma a requerida que não cometeu ato 
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ilícito pois foi realizado contrato pela vontade livre e consciente das 

partes. Assevera, que o débito em questão decorre da compra de uma 

coleção de livros preparatória para concurso pelo valor total da compra de 

R$ 1.890,00 (um mil oitocentos e noventa reais), valor que o autor optou 

por parcelar em 10 (dez) vezes em boleto bancário. Ressalta que a 

compra foi realizada pela parte autora mediante a contratação confirmada 

em ligação feita pela ré. Afirma a requerida agiu em exercício regular de 

direito pois a parte autora deixou de pagar os boletos do produto 

adquirido. Motivo pelo qual pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Pois bem. No caso sub judice verifico que muito embora o requerente 

afirme que a requerida inscreveu seu nome nos cadastros restritivos 

indevidamente, denota-se dos autos que a parte autora, realizou a compra 

de produtos da reclamada. Fato que se denota claramente através do 

áudio acostado pela reclamada. Assim, diante dos documentos 

apresentados pela reclamada, entendo devida a cobrança em discussão 

neste processo. Registre-se que o Aviso de Recebimento (AR) da entrega 

dos produtos foi recebido pelo autor, bem como, em ligação todos os seus 

dados foram confirmados pelo mesmo. Assim, evidente que a parte autora 

adquiriu o produto, uma vez que, a reclamada comprovou que os termos 

contratuais foram aceitos e confirmados pela mesma. Forçoso reconhecer 

que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos 

termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos 

ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um 

direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de 

negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), 

restou comprovado, na hipótese em apreço, a contratação do plano pela 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a dívida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 4. DO PEDIDO CONTRAPOSTO 

Nos termos do art. 31 da lei 9.099/95, nos juizados especiais cíveis não se 

admite a reconvenção, todavia, é permitido o pedido contraposto. Nesse 

sentido, em sede de contestação requer a parte Ré a condenação da 

parte Autora ao pagamento do valor de R$ 1.890,00 (um mil oitocentos e 

noventa reais), referente aos boletos inadimplidos e ainda, R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais) referente à honorários advocatícios. Assim, 

diante da comprovação da inadimplência do autor, o pedido contraposto 

deve ser acolhido apenas no que tange a quantia de R$ 378,00 (trezentos 

e setenta e oito reais), tendo em vista que este é o valor da inscrição 

restritiva. 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, 

nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde 

CONDENO ao pagamento de 2% (por cento) do valor da causa, em favor 

da Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 

81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 10% 

sobre o valor da causa em honorários advocatícios em favor da parte 

contrária e 10% referente as custas processuais. SUGIRO PROCEDENCIA 

PARCIAL DO PEDIDO CONTRAPOSTO, com fulcro nos artigos 31 da lei 

9.099/95 e 487, inciso I, do CPC, para: a) CONDENAR a parte autora 

MAURO GOMES SANTANA a pagar à quantia de R$ 378,00 (trezentos e 

setenta e oito reais) à Reclamada L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

vencimento (art. 397 do CC) e correção monetária pelo INPC desde a data 

do efetivo prejuízo (43 STJ). Revogo liminar eventualmente concedida. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001932-50.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILLA DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001932-50.2019.8.11.0004 Polo Ativo: LUDMILLA DA SILVA 

FIGUEIREDO Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, 

verifica-se que a requerida arguiu preliminar de falta de interesse de agir 

ante a ausência de pretensão resistida. No entanto, o simples fato de a 

parte promovente ter imputado à parte promovida a prática de ato ilícito, 

independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto fático 

probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse processual. 

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida. Quanto as demais preliminares, 

rejeito, vez que não caracterizados os seus requisitos. Assim, entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

demais situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, onde suscita a Reclamante, em síntese, que foi 

surpreendida com a inscrição restritiva de seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito, pelo valor de R$ 177,90 (cento e setenta e sete reais 

e noventa centavos). Ressalta que jamais possuiu vínculo com a 

reclamada, desconhecendo por inteiro a referida negativação. Assim, 

pleiteia a declaração de inexistência do débito bem como a indenização 

pelos danos morais padecidos. Em sede de contestação, aduz a requerida 

que não praticou ato ilícito visto que, a inscrição nos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por culpa exclusiva da vítima pois, 

decorre de um contrato firmado entre a autora e a requerida, no qual a 

autora teria deixado de efetuar o pagamento das faturas ocasionando 

referida inscrição. Afirma que a requerida agiu em exercício regular de 

direito. Motivo pelo qual pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. No 

caso sub judice verifico que muito embora a requerida afirme que não 

violou nenhum direito da parte requerente e que agiu em exercício regular 

de direito, denota-se dos autos que a parte autora, de fato, não possui 

relação jurídica com a mesma. Registre-se que, a Requerida não 

comprovou a inadimplência da autora, impugna genericamente os fatos 

alegados na inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não 

apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem do débito. 

Oportuno mencionar, que a reclamada acostou aos autos apenas telas 

sistêmicas e um histórico de chamadas produzidas unilateralmente, no 

entanto, não comprovou que a parte autora contratou o serviço cobrado. 

Acerca desta temática é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELA E FATURAS UNILATERAIS 
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INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (TJMT 

- N.U 1000056-04.2017.8.11.0110, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 

24/07/2019) Nesse contexto, não há como acolher as teses lançadas em 

sede de defesa, uma vez que, a requerida não se desincumbiu de provar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do 

art. 373, II do Código de Processo Civil. Com efeito, resta evidente a falha 

na prestação do serviço da requerida. E, em se tratando de relação 

consumerista, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a 

cujo conceito se amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se 

fazendo necessário portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou 

culpa. Dessa forma, uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um 

prejuízo (dano injusto), em decorrência de uma conduta imputável ao 

fornecedor e entre ambos existir um nexo etiológico; é cabível a 

responsabilização do mesmo. É o que se vislumbra no presente caso, a 

conduta da requerida ao incluir a inscrição do nome do autor nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida decorrente de relação jurídica 

não contratada, provocou um abalo moral ao autor, eivando a importante e 

fundamental imagem de idoneidade a qual qualquer cidadão deve 

cuidar-se em preservar. É indiscutível o direito da parte autora ao bom 

nome e à conservação da imagem (art. 5º, inc. V e inc. X da CF/88), de 

modo a evitar que seja alvo de quaisquer suspeitas, segregações ou 

limitações. Cumpre ressaltar que a inscrição indevida em cadastro de 

proteção ao crédito, é espécie de dano in re ipsa, isto é, o dano moral 

decorre do próprio fato, não sendo necessária sua prova: CONSUMIDOR. 

APELAÇÃO. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. 

INDENIZAÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O recurso discute 

a negativação indevida da consumidora que não possuía qualquer débito 

com a empresa de telefonia. 2. A negativação indevida viola os direitos da 

personalidade do inscrito, de modo a atentar contra seu patrimônio moral, 

exigindo a reparação do dano. Sobre o assunto, o STJ posiciona-se no 

sentido de que havendo negativação indevida, estar-se-á diante de dano 

moral in re ipsa. 3. O valor da indenização fixado pelo magistrado de 

primeiro grau deve ser mantido (R$ 5.000,00), tendo em vista a vedação 

ao reformatio in pejus. 4. Apelação desprovida. (TJ-PE - APL: 5221129 PE, 

Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 20/02/2019, 1ª 

Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 26/02/2019) 

Em se tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento 

de sua reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do 

dano (art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não 

enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado 

o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), 

de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros 

atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos 

os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no 

importe de R$ 7.000 (sete mil reais). Por fim, vale ressaltar que é 

inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não 

há restritivos pré-existentes ao discutido nestes autos. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: 

a) CONDENAR, a reclamada TELEFONICA BRASIL S.A, a pagar a quantia 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais 

ocasionados ao reclamante LUDMILLA DA SILVA FIGUEIREDO, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ). b) CONDENO a requerida a excluir o 

nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito no 

prazo de 05 (cinco) dias (548 STJ), a contar da publicação desta 

sentença, sob pena de multa inibitória no valor de R$ 200,00 (duzentos) 

reais, por cada dia de atraso. Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente o débito que originou a negativação, em discussão 

nesse processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do 

Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça 

surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT. (assinado 

digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.
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Autos nº 1001940-27.2019.8.11.0004 Polo Ativo: JHONAS FREIRE DO 

NASCIMENTO Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. Quanto a arguição de ausência de 

interesse de agir, rejeito a preliminar arguida pois, o fato de a parte 

promovente ter imputado à parte promovida a prática de ato ilícito é 

suficiente para a demonstração de seu interesse processual. Entender de 

forma contrária violaria frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder 

Judiciário, preconizado no artigo 5º, inciso XXXV, da CF/88. Quanto a 

arguição de inépcia da inicial, rejeito a preliminar aventada, vez que, não 

caracterizados os seus requisitos. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde 

suscita a Reclamante, em síntese, que foi surpreendida com a inscrição 

restritiva de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, pelo valor de 

R$ 132,26 (cento e trinta e dois reais e vinte e seis centavos). Ressalta 

que jamais possuiu vínculo com a reclamada, desconhecendo por inteiro a 

referida negativação. Assim, pleiteia a declaração de inexistência do 

débito bem como a indenização pelos danos morais padecidos. Em sede 

de contestação, aduz a requerida que não praticou ato ilícito visto que, a 

inscrição nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

culpa exclusiva da vítima pois, decorre de um contrato firmado entre a 

autora e a requerida, no qual a autora teria deixado de efetuar o 

pagamento das faturas ocasionando referida inscrição. Afirma que a 

requerida agiu em exercício regular de direito. Motivo pelo qual pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. No caso sub judice verifico que muito 

embora a requerida afirme que não violou nenhum direito da parte 

requerente e que agiu em exercício regular de direito, denota-se dos autos 

que a parte autora, de fato, não possui relação jurídica com a mesma. 

Registre-se que, a Requerida não comprovou a inadimplência da autora, 

impugna genericamente os fatos alegados na inicial, aduzindo que a 

cobrança é devida, porém não apresenta nenhum documento apto a 
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comprovar a origem do débito. Oportuno mencionar, que a reclamada 

acostou aos autos apenas telas sistêmicas produzidas e faturas 

produzidas unilateralmente, no entanto, não comprovou que a parte autora 

contratou o serviço cobrado. Acerca desta temática é o entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELA E 

FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO 

– DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO EM 

VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO (TJMT - N.U 1000056-04.2017.8.11.0110, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019) Nesse contexto, não há como 

acolher as teses lançadas em sede de defesa, uma vez que, a requerida 

não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil. Com 

efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço da requerida. E, em 

se tratando de relação consumerista, a responsabilidade civil dos 

fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a requerida, é 

objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário portanto, perquirir 

acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, uma vez 

demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), em 

decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do mesmo. É o 

que se vislumbra no presente caso, a conduta da requerida ao incluir a 

inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, por 

dívida decorrente de relação jurídica não contratada, provocou um abalo 

moral ao autor, eivando a importante e fundamental imagem de idoneidade 

a qual qualquer cidadão deve cuidar-se em preservar. É indiscutível o 

direito da parte autora ao bom nome e à conservação da imagem (art. 5º, 

inc. V e inc. X da CF/88), de modo a evitar que seja alvo de quaisquer 

suspeitas, segregações ou limitações. Cumpre ressaltar que a inscrição 

indevida em cadastro de proteção ao crédito, é espécie de dano in re ipsa, 

isto é, o dano moral decorre do próprio fato, não sendo necessária sua 

prova: CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. 

DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. 1. O recurso discute a negativação indevida da 

consumidora que não possuía qualquer débito com a empresa de telefonia. 

2. A negativação indevida viola os direitos da personalidade do inscrito, de 

modo a atentar contra seu patrimônio moral, exigindo a reparação do dano. 

Sobre o assunto, o STJ posiciona-se no sentido de que havendo 

negativação indevida, estar-se-á diante de dano moral in re ipsa. 3. O 

valor da indenização fixado pelo magistrado de primeiro grau deve ser 

mantido (R$ 5.000,00), tendo em vista a vedação ao reformatio in pejus. 4. 

Apelação desprovida. (TJ-PE - APL: 5221129 PE, Relator: Sílvio Neves 

Baptista Filho, Data de Julgamento: 20/02/2019, 1ª Câmara Regional de 

Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 26/02/2019) Em se tratando do 

prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento de sua reparação 

devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); 

as condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem 

empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice 

da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a 

compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos 

semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os 

fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe 

de R$ 7.000 (sete mil reais). Por fim, vale ressaltar que é inaplicável o teor 

da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos 

da tutela, para: a) CONDENAR, a reclamada TELEFONICA BRASIL S.A, a 

pagar a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por 

danos morais ocasionados ao reclamante JHONAS FREIRE DO 

NASCIMENTO, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o débito que 

originou a negativação, em discussão nesse processo, tornando 

definitivos os efeitos da tutela. Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do 

Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001934-20.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCASTA OLIVEIRA ARAUJO OAB - GO48277 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001934-20.2019.8.11.0004 Requerente: VALDINEY FERREIRA 

DE SOUSA Requerido: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS e BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, onde, em síntese pretende a parte autora a declaração de 

inexistência de débito, bem como, a indenização por danos morais ante a 

inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. 

Extrai-se da petição inicial que toda a situação ocorreu no ano de 2015, 

outrossim, a consulta acostada aos autos é datada de 07/08/2015, 

conforme se depreende do ID 22926025. Pois bem. É cediço que a 

prescrição ocasiona a perda da pretensão de requerer em juízo a 

reparação de direito violado em virtude da inércia da vítima por 

determinado tempo. Oportuno mencionar que, ainda que em casos como o 

em tela o prazo prescricional a ser observado seja o trienal e não o do 

artigo 27 do CDC, vejamos: “(...)É assente na Jurisprudência desta Corte 

Superior que o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do Código de 

Defesa do Consumidor somente se aplica às ações em que se discute 

reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço. 2. 

Conforme jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, o 

prazo prescricional no tocante a discussões acerca da cobrança de 

valores indevidos pelo fornecedor é o trienal, contido no art. 206, § 3º, IV, 

do CC/02. (...)” (STJ - REsp: 1668262 MS 2017/0092738-7, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 01/06/2017) 

Nesse contexto, tratando-se de matéria de ordem pública, é cabível a 

manifestação do juízo, ainda que não tenha sido suscitada pelas partes. 

Da análise dos autos, verifica-se que a inclusão do nome do autor nos 

cadastros de proteção ao crédito ocorreu em 04/05/2015, tendo o autor 

ciência de havia uma restrição em seu nome em 07/08/2015 (data da 

realização da consulta), assim, entende-se que a pretensão autoral 

encontra-se fulminada pela prescrição pois, como se depreende, somente 

buscou a tutela jurisdicional em 27/08/2019. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, RECONHEÇO DE OFÍCIO a existência de prejudicial de mérito e 

DECLARO A PRESCRIÇÃO da pretensão e, SUGIRO EXTINÇÃO do 

processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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ANTONIO RAIMUNDO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001941-12.2019.8.11.0004 Polo Ativo: ANTONIO RAIMUNDO 

MARTINS Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Verifico que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. Assim, REJEITO as preliminares arguidas, vez que não 

verificados os seus requisitos. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

MORAIS, onde afirma a parte autora que no distrito de Paredão Grande, 

próximo a cidade de General Carneiro-MT, onde reside, sofreu a 

interrupção de energia dos dias 01/05/2019 a 03/05/2019. Na contestação, 

a Reclamada alega que as alegações da parte autora não devem 

prosperar, pois não há comprovação da interrupção do serviço de energia 

elétrica. Aduz, que a interrupção se deu em razão das fortes chuvas 

ocorridas naquela época, sendo que existindo alguma falha na prestação 

do serviço não pode a ré ser responsabilizada vez que a interrupção se 

deu por força maior. Ressalta que não houve comprovação do dano a ser 

indenizado. Pois bem, em que pese as alegações da Reclamada, verifico 

que a suspensão de energia pelo período de 03 (três) dias, ultrapassa a 

barreira do mero aborrecimento, vez que tratando-se de serviço 

essencial, caberia a reclamada ter uma solução rápida e eficaz para os 

consumidores, a fim de ampara-los pelo período em que a energia esteve 

suspensa. Nesta senda, aplica-se à ré a teoria da responsabilidade 

objetiva, conforme disposto no art. 37, §6º, da CF/88, de modo que sua 

responsabilidade civil somente será afastada caso restar comprovada a 

ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação do agente ou 

ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Registre-se que em casos 

como este, a Resolução 414/2010 da ANEEL prevê que a concessionária 

deve reestabelecer o fornecimento em 4 (quatro) horas, vejamos: Art. 

176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes 

prazos, contados ininterruptamente: (...) III – 4 (quatro) horas, para 

religação de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; 

IV -8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora 

localizada em área rural. Outrossim, consoante art. 22 do CDC, a 

reclamada, na condição de prestadora de serviço público essencial, deve 

garantir aos seus consumidores a entrega de serviço adequado, eficiente 

e contínuo, sob pena de arcar com as consequências advindas de sua 

inoperância. Neste contexto, analisando os autos, verifica-se que a parte 

reclamante comprova sua condição de consumidor da reclamada (fatura 

de energia anexa à inicial), sendo aplicável os institutos da inversão do 

ônus da prova, e evidente que a ré manteve a afirmar que as alegações 

do autor são inverídicas, no entanto, não apresentou documento apto a 

comprovar a devida prestação d serviço. Ademais, é certo que é possível 

reconhecer que o evento ultrapassou a linha do mero dissabor inerente a 

vida em sociedade, causando real lesão ao direito da personalidade da 

parte autora, uma vez que ficou privada de serviço essencial à 

sobrevivência e que permite a convivência do ser humano de forma digna 

em sociedade. Deste modo, recai sobre a concessionária reclamada o 

ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo capaz de refutar a interrupção de energia pelo longo periodo, 

porém, verifico que ré não presta um serviço adequedo nas localidades de 

dificil acesso, o que ocasiona situações semelhantes as descritas na 

inicial. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 3. 

DANOS MORAIS No que tange aos danos morais, deve-se ponderar que a 

energia elétrica é bem de consumo essencial ao cotidiano de qualquer 

pessoa, de modo que a ineficiência ou ausência de seu fornecimento, 

dependendo das circunstâncias do caso e quando superado o razoável, 

pode, de fato, resultar em dissabores que transcendem o mero 

aborrecimento e ocasionam efetivo abalo psíquico. In casu, a interrupção 

da energia pelo período de 03 (três) dias consecutivos, reputa-se 

inquestionável que a parte reclamante teve sua honra subjetiva atingida 

em decorrência das recorrentes falhas de prestação de serviço da 

reclamada, mormente ao se ponderar a quantidade e a essencialidade da 

energia elétrica no cotidiano humano, dissabores que, somados, denotam 

desrespeito ao consumidor, transcendem o mero aborrecimento e 

configuram efetivo prejuízo imaterial intrínseco, passível de recomposição. 

Nesse sentido a própria jurisprudência de Mato Grosso trata do assunto: 

EM E N T A RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES 

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS E DE 

IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. INTERRUPÇÃODO 

FORNECIMENTO POR APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA 

SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a Recorrida 

não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição 

de miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar de impugnação a justiça 

gratuita. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do 

serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A INTERRUPÇÃO indevida 

do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por aproximadamente 03 (três) 

DIAS consecutivos configura falha na prestação do serviço e gera a 

obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”. O valor 

da indenização a titulo de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. R E L A T Ó R I O Dispensado o relatório 

em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 

1995. V O T O R E L A T O R Data da sessão: Cuiabá-MT, 31/05/2019(N.U 

1000273-74.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2019, Publicado no DJE 

03/06/2019). (Grifo nosso). E M E N T ARECURSO INOMINADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS 

RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA 

REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR 

APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO 

COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Não se pronunciará qualquer 

nulidade sem que tenha havido prejuízo. (§ 1º do art. 13 da Lei nº 

9.099/95).Se a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que 

seja afastada a condição de miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar 

de impugnação a justiça gratuita.O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na 

prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.A 

INTERRUPÇÃO indevida do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por 

aproximadamente 03 (três) DIAS consecutivos configura falha na 

prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na 

modalidade “in re ipsa”.O valor da indenização a titulo de dano moral deve 

ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 

1000430-47.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 
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SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2019, Publicado no DJE 

09/04/2019) (Grifo nosso). A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$3.000,00 

(três mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a 

Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

a pagar a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por 

danos morais ocasionados a(o) Reclamante ANTONIO RAIMUNDO 

MARTINS, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000734-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON ALVES TEIXEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO COSTA DA SILVA OAB - MT24336/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000734-12.2018.8.11.0004 Promovente: JUNIO CESAR COELHO 

DA SILVA Promovido: AILTON ALVES TEIXEIRA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado não 

alegou preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. O autor ajuizou AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO MORAL, afirmando que o reclamado se elegeu como 

suplente a vereador na eleição passada. Afirma que dias após junto com 

sua namorada denunciaram ao Ministério Público suposta compra de votos 

do candidato que se elegeu na coligação do réu. Assevera que em 

audiência eleitoral afirmou que o autor teria repassado dinheiro para os 

cabos eleitorais comprar votos. Aduz que encerrada a audiência, e diante 

da ausência dos acusados no ato, na euforia em acreditar que seria 

empossado, começou a difamar o autor no corredor do fórum, lhe 

causando grande constrangimentos visto que possuía vários clientes no 

local. Assim, diante da calunia do autor em juízo e das ofensas realizadas 

em local público, pleiteia a reparação moral. Em sua defesa, o reclamado 

afirmou que jamais realizou qualquer ofensa no pátio do fórum ou em 

qualquer lugar público contra o autor, sendo certo que se assim tivesse 

agido poderia até ter sido preso pois se trata de crime. Afirma que o autor 

não demonstra nenhum nexo causal das suas alegações. Pugna pela 

improcedência. Analisando os argumentos transcritos na inicial, 

documento e vídeo anexado ao processo, verifica-se que o autor não faz 

jus em comprovar suas alegações. Com efeito, o “print” da notícia anexada 

afirma somente que houve arquivamento de uma processo contra um 

vereador por falta de provas de compra de votos, no entanto, não 

demonstra a relação da notícia com o vídeo do depoimento do reclamado 

anexado ao processo, ainda, o autor não demonstra que o depoimento foi 

falso, tendo em vista que não apresentou nenhuma medida criminal 

adotada para crime de falso testemunho. Assim, o fato do processo ser 

arquivado, não comprova que o depoimento do reclamado foi falso. Além 

disso, o autor não apresenta nenhuma prova de que o reclamado teria 

perpetrado ofensas na sede do fórum em seu desfavor. Neste sentido, 

não restou provado nos autos a situação transcrita na inicial. Certo que 

conforme sustenta velho brocardo latino, alegar e não provar é quase não 

alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio"), neste sentido, a 

parte autora não comprovou suas alegações. A jurisprudência é uníssona 

neste sentido: EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DIVIDA DE TERCEIRO. ÔNUS 

DA PROVA DO AUTOR. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. - Ao autor incumbe o 

ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 

333, inciso I, do CPC - Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e 

não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non 

allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa nada alegar 

("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt") - É ônus do 

autor/credor comprovar a responsabilidade do requerido em relação a 

divida de terceiro. (TJ-MG - AC: 10479140122637001 MG, Relator: Cabral 

da Silva, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) 

(Grifei). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. 

TESE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO, VALOR E DE 

PRORROGAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUTOR. 

- Quando tal fato é aspecto constitutivo do direito alegado pela parte 

autora recai sobre ela o dever de comprová-lo, art. 373, I do CPC - 

Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar é quase 

não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou alegar e não 

provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom 

probare paria sunt") - Assim, não pode a tese apresentada pela parte 

autora ser acolhida (prorrogação contratual do empréstimo sem sua 

autorização), pois incomprovada, tendo em vista a assinatura constante 

dos instrumentos de prorrogação. (TJ-MG - AC: 10000190482166001 MG, 

Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 30/06/2019, Data de 

Publicação: 11/07/2019) (Grifei) Com efeito, a improcedência da inicial se 

impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO a IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.
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Autos n.º 1002186-57.2018.811.0004 Promovente: RAYNARA LUANNA 

DA SILVA; LUANA VILARINHO MELO; LAURA RYSSA COELHO DA SILVA 

Promovido: PAULO C S DA SILVEIRA BUFFET – ME; NILSIMAR SILVA REIS 

SILVEIRA; PAULO CÉSAR S SILVEIRA Vistos, etc. 1.RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

2.FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, onde afirma as Reclamantes, em resumo, que contratou os 

serviços da reclamada no ano de 2017, ficando acordado que seria 

realizado baile de formatura para um total de 20 (vinte) formandos, sendo 

o valor de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais) por pessoa, totalizando 

R$62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais). Afirma que foi 

acordado um valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) de entrada, pago em 

05.07.2017, e que o baile estava previsto para o primeiro semestre do ano 

de 2019. Assevera que algumas formandas desistiram, onde começou a 

tratativas de resolução da situação com a ré, visto que o valor deveria ser 

reajustado, no entanto, aduz que a ré sempre estava indisponível, o que 

motivou a desistirem do contrato. Afirma que em certo momento, marcou 

uma reunião na faculdade com a presença do advogado, onde as autoras 

propuseram a devolução da quantia de R$4.500,00 (quatro mil e 

quinhentos reais), ficando os 500 (quinhentos) reais como taxa de 

compensação, visto que não tinha sido prestado nenhum serviço, no 

entanto, afirma que a requerida se alterou, proferindo várias palavras de 

baixo calão contra as autoras. Em sua defesa, os reclamados afirmaram 

que em maio/2017, as promoventes iniciaram o contato solicitando 

orçamento para média de 26 formandos. Aduz que 17.06.2017, foi 

realizada reunião em sala de aula, onde todos aprovaram o orçamento. 

Afirma que em 04.07.2017, a requerente RAYNARA entrou em contato 

informando que possuía R$5.000,00 (cinco mil reais) para a entrada do 

acordo, sendo pago no dia seguinte. Assevera que em 18.08 entraram em 

contato solicitando alteração visto que 10 formandos tinham desistido, e 

que a ré marcou a reunião e ninguém compareceu. Afirma que tentou de 

toda forma manter o contrato, abaixando os valores do negócio, mas que 

na reunião mencionada na inicial fazer nova proposta, um dos alunos se 

levantou e disse ser advogado, e solicitou o cancelamento do contrato. 

Afirma que já teve gastos com a contratação de serviços terceirizados. 

Afirma que no contrato prevê a multa de 50% (cinquenta por cento) para 

evitar a desistência e que na audiência de conciliação solicitou que as 

reclamantes assinassem a cobrança extrajudicial de 20% sobre o valor do 

contrato como multa rescisória que se negaram, sendo enviado o 

documento pelo correio. Requer em pedido contraposto os 20%(vinte por 

cento) da multa rescisória sobre o valor geral do contrato que tange 

R$62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais). Analisando 

detidamente os documentos apresentados, verifica-se que o contrato 

verbal, visto que não houve a assinatura do contrato, originou em 

maio/2017, com finalização em novembro/2017, sendo que a prestação do 

serviço ocorreria em março/2019. Verifica-se que o motivo principal pela 

desistência do contrato, seria a cobrança de multa rescisória de dez 

pessoas sobre o total de formandos, que seriam 26 (vinte e seis). No 

caso, as autoras não concordavam em pagar multa visto que não haviam 

formalizado o contrato, e ainda que não fora prestado nenhum serviço. 

Apesar da reclamada afirmar que teve gastos com a contratação de 

serviços terceirizados, não houve a comprovação de sua alegação. E 

desse modo, diante do quadro apresentado, entendo que a devolução do 

valor pago pelo contrato devido, visto que faltava quase um ano e seis 

meses para o evento, e não houve a formalização do contrato desde o 

início pelo desacordo do valor cobrado. Assim, não havendo nenhuma 

prestação de serviço e formalização do contrato, não há que se falar em 

multa rescisória. Com efeito, merece ser acolhido o pedido de danos 

materiais para devolução do valor pago, que tange a quantia de 

R$5.000,00 (cinco mil reais). Quanto aos danos morais, tenho que cada 

situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser sopesada de 

forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das 

ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a 

toda pessoa que passe por uma desagradável situação em um 

acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, não 

retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. O autor nos 

presentes autos se resume em trazer proposições genéricas, sem fixar o 

centro exato dos elementos caracterizadores dos danos, quais sejam, o 

nexo de causalidade e o fato lesivo concreto. No que diz respeito ao dano 

moral, não verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou 

suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a 

situação vexatória ou indigna. Não se pode esquecer que a sensibilidade 

exacerbada está fora da órbita do dano moral, devendo ser levado em 

conta que a frustração e a contrariedade, em certa medida, fazem parte 

da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os 

amigos e até no ambiente familiar. A jurisprudência é neste sentido: O Juiz 

não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). Assim, deve o pedido 

de danos morais ser julgado improcedente. 3. PEDIDO CONTRAPOSTO 

Considerando a procedência do pedido inicial, e a linha de entendimento 

seguida, não há que se falar em restituição da multa contratual, de modo 

que o pedido contraposto merece ser julgado improcedente. 4. 

DISPOSITIVO: Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR 

solidariamente os reclamados ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) as reclamantes, à título de danos materiais, atualizados 

com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir do desembolso (Súmula 54 STJ). b) Sugiro improcedência dos 

pedidos de danos morais e pedido contraposto. Fica a parte condenada 

ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não 

houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos 

termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001942-94.2019.8.11.0004 Polo Ativo: DELMAR ROEWER Polo 

Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Verifico que 

não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Assim, REJEITO as 

preliminares arguidas, vez que não verificados os seus requisitos. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que no 

distrito de Paredão Grande, próximo a cidade de General Carneiro-MT, 

onde reside, sofreu a interrupção de energia dos dias 01/05/2019 a 

03/05/2019. Na contestação, a Reclamada alega que as alegações da 

parte autora não devem prosperar, pois não há comprovação da 

interrupção do serviço de energia elétrica. Aduz, que a interrupção se deu 

em razão das fortes chuvas ocorridas naquela época, sendo que 

existindo alguma falha na prestação do serviço não pode a ré ser 

responsabilizada vez que a interrupção se deu por força maior. Ressalta 

que não houve comprovação do dano a ser indenizado. Pois bem, em que 

pese as alegações da Reclamada, verifico que a suspensão de energia 

pelo período de 03 (três) dias, ultrapassa a barreira do mero 

aborrecimento, vez que tratando-se de serviço essencial, caberia a 

reclamada ter uma solução rápida e eficaz para os consumidores, a fim de 

ampara-los pelo período em que a energia esteve suspensa. Nesta senda, 

aplica-se à ré a teoria da responsabilidade objetiva, conforme disposto no 

art. 37, §6º, da CF/88, de modo que sua responsabilidade civil somente 

será afastada caso restar comprovada a ausência de nexo de 

causalidade entre o dano e a ação do agente ou ocorrência de caso 

fortuito ou de força maior. Registre-se que em casos como este, a 

Resolução 414/2010 da ANEEL prevê que a concessionária deve 

reestabelecer o fornecimento em 4 (quatro) horas, vejamos: Art. 176. A 

distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, 

contados ininterruptamente: (...) III – 4 (quatro) horas, para religação de 

urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; IV -8 (oito) 

horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em 

área rural. Outrossim, consoante art. 22 do CDC, a reclamada, na 

condição de prestadora de serviço público essencial, deve garantir aos 

seus consumidores a entrega de serviço adequado, eficiente e contínuo, 

sob pena de arcar com as consequências advindas de sua inoperância. 

Neste contexto, analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante 

comprova sua condição de consumidor da reclamada (fatura de energia 

anexa à inicial), sendo aplicável os institutos da inversão do ônus da 

prova, e evidente que a ré manteve a afirmar que as alegações do autor 

são inverídicas, no entanto, não apresentou documento apto a comprovar 

a devida prestação d serviço. Ademais, é certo que é possível reconhecer 

que o evento ultrapassou a linha do mero dissabor inerente a vida em 

sociedade, causando real lesão ao direito da personalidade da parte 

autora, uma vez que ficou privada de serviço essencial à sobrevivência e 

que permite a convivência do ser humano de forma digna em sociedade. 

Deste modo, recai sobre a concessionária reclamada o ônus de 

demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo capaz 

de refutar a interrupção de energia pelo longo periodo, porém, verifico que 

ré não presta um serviço adequedo nas localidades de dificil acesso, o 

que ocasiona situações semelhantes as descritas na inicial. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 3. DANOS MORAIS No 

que tange aos danos morais, deve-se ponderar que a energia elétrica é 

bem de consumo essencial ao cotidiano de qualquer pessoa, de modo que 

a ineficiência ou ausência de seu fornecimento, dependendo das 

circunstâncias do caso e quando superado o razoável, pode, de fato, 

resultar em dissabores que transcendem o mero aborrecimento e 

ocasionam efetivo abalo psíquico. In casu, a interrupção da energia pelo 

período de 03 (três) dias consecutivos, reputa-se inquestionável que a 

parte reclamante teve sua honra subjetiva atingida em decorrência das 

recorrentes falhas de prestação de serviço da reclamada, mormente ao 

se ponderar a quantidade e a essencialidade da energia elétrica no 

cotidiano humano, dissabores que, somados, denotam desrespeito ao 

consumidor, transcendem o mero aborrecimento e configuram efetivo 

prejuízo imaterial intrínseco, passível de recomposição. Nesse sentido a 

própria jurisprudência de Mato Grosso trata do assunto: EM E N T A 

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA 

DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A 

JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. INTERRUPÇÃODO FORNECIMENTO POR 

APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO 

COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a Recorrida não demonstra 

elementos suficientes para que seja afastada a condição de 

miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar de impugnação a justiça 

gratuita. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do 

serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A INTERRUPÇÃO indevida 

do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por aproximadamente 03 (três) 

DIAS consecutivos configura falha na prestação do serviço e gera a 

obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”. O valor 

da indenização a titulo de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. R E L A T Ó R I O Dispensado o relatório 

em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 

1995. V O T O R E L A T O R Data da sessão: Cuiabá-MT, 31/05/2019(N.U 

1000273-74.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2019, Publicado no DJE 

03/06/2019). (Grifo nosso). E M E N T ARECURSO INOMINADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS 

RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA 

REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR 

APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO 

COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Não se pronunciará qualquer 

nulidade sem que tenha havido prejuízo. (§ 1º do art. 13 da Lei nº 

9.099/95).Se a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que 

seja afastada a condição de miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar 

de impugnação a justiça gratuita.O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na 

prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.A 

INTERRUPÇÃO indevida do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por 

aproximadamente 03 (três) DIAS consecutivos configura falha na 

prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na 

modalidade “in re ipsa”.O valor da indenização a titulo de dano moral deve 

ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 

1000430-47.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2019, Publicado no DJE 

09/04/2019) (Grifo nosso). A respeito do valor da indenização por dano 
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moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$3.000,00 

(três mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a 

Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

a pagar a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por 

danos morais ocasionados a(o) Reclamante DELMAR ROEWER, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Autos nº 1001838-05.2019.8.11.0004 Promovente: MARIA ADELIZA 

MENDONCA PASSOS Promovido: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O 

Reclamado não alegou preliminares, de forma que entendo que não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 

do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 

2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. A autora ajuizou AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS, afirmando 

que efetuou o pagamento da fatura de abril com vencimento em 

26.04.2019 na data de 07.05. Afirma que em junho ocorreu a suspensão 

do fornecimento da sua agua e ao procurar a promovida, teve 

conhecimento que estava em débito da fatura de abril, ao qual já estava 

paga. Assevera que buscando o restabelecimento do serviço pagou 

novamente a fatura discutida, no entanto no mês seguinte foi cobrada uma 

taxa de religação o que entende ser indevido, visto que a suspensão 

ocorreu por culpa da promovida. A Reclamada na contestação alega que o 

fato de ter ficado sem o fornecimento de água não é suficiente para 

caracterizar abalo moral, visto que uma caixa de agua garante o 

abastecimento por tempo suficiente. Pugna pela improcedência da inicial, 

mas nada menciona quanto as cobranças que a autora afirma pagar em 

dobro. Analisando detidamente as provas constantes no processo, 

verifica-se que a autora cumpre com o ônus da sua prova, nos termos do 

artigo 373, I do CPC, apresentando o comprovante de pagamento da fatura 

do mês de abril por duas vezes. Ainda comprova a suspensão do 

fornecimento pela foto e cobrança da taxa de restabelecimento. Com 

efeito, evidente que a cobrança em duplicidade foi indevida, de modo que 

a cobrança da taxa de religação também é indevida. 2.2.1. DANO 

MATERIAL A autora pleiteia a restituição em dobro da fatura paga em 

duplicidade e a devolução da taxa de religação. No que tange a cobrança 

de valores indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado 

para a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos 

moldes do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. 

No entanto, para caracterização da repetição do indébito, necessário que 

o credor tenha agido má-fé, conforme entendimento já consolidado pelos 

Tribunais Superiores. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE 

CRÉDITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA. Diante da 

ausência de prova da má-fé da Sociedade Comercial e Importadora 

Hermes, não há falar em restituição em dobro do valor cobrado 

indevidamente na fatura do cartão de crédito da autora. Cabível a 

restituição de forma simples. Recurso provido em parte. RECURSO 

ADESIVO DA PARTE AUTORA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA NO CASO 

CONCRETO. No caso concreto, restou demonstrada a falha na prestação 

de serviço que gerou a cobrança indevida na fatura do cartão de crédito e 

o respectivo pagamento por débito em conta da autora em valor capaz de 

gerar abalo financeiro e comprometimento do orçamento familiar, gerando 

o dever de indenizar. Sustenta a autora a ocorrência de danos morais, 

tendo em vista que restou cobrada por uma compra que não chegou a ser 

concretizada junto ao estabelecimento comercial apelante. Vale ressaltar 

que a tentativa frustrada de compra se deu em 03/03/2011, a cobrança no 

cartão de crédito foi efetivada em 06/05/2011, sem fundamento ou 

justificativa, e a entrega do produto realizada em 07/07/2011. Inegável o 

desgaste a que foi exposta a consumidora, porquanto, além de ter sido 

obrigada a interromper suas atividades diárias para tentar solucionar 

administrativamente, através de vários telefonemas, um problema ao qual 

não dera causa, restou compelida a ajuizar demanda judicial visando ao 

restabelecimento da normalidade. POR MAIORIA,... PROVIDO 

PARCIALMENTE O RECURSO DA PARTE RÉ. PROVIDO O RECURSO 

ADESIVO DA AUTORA. VENCIDO O VOGAL, DESEMBARGADOR JORGE 

ALBERTO VESCIA CORSSAC, QUE DAVA PROVIMENTO PARA O 

RECURSO DA RÉ E NEGAVA PROVIMENTO PARA O RECURSO ADESIVO 

DA AUTORA. (Apelação Cível Nº 70062971122, Vigésima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, 

Julgado em 24/06/2015). (TJ-RS - AC: 70062971122 RS , Relator: Jorge 

Maraschin dos Santos, Data de Julgamento: 24/06/2015, Vigésima Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/06/2015) 

Dessa forma, não restou comprovado a má-fé da reclamada, e sim a falha 

na prestação do serviço, de modo que a devolução deve ocorrer de forma 

simples, totalizando a quantia de R$72,64 (setenta e dois reais e sessenta 

e quatro centavos). 2.2.2. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de 

reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que a suspensão indevida do fornecimento de água lhe 

causou prejuízos diversos de mero dissabor. Nesse sentido: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA. COMPORTAMENTO ABUSIVO DO PREPOSTO AO REALIZAR A 

VISTORIA. DANO MORAL I. Demonstrado o nexo causal entre o defeito na 

prestação de serviços e os danos morais sofridos, torna-se necessária a 

devida compensação. II. O valor da compensação por danos morais deve 

ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas; a 
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natureza e a extensão do dano. III. Negou-se provimento ao recurso. 

(TJ-DF 07096740820188070018 DF 0709674-08.2018.8.07.0018, Relator: 

JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 13/06/2019, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 21/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

A respeito do valor da indenização por dano moral, a orientação 

jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito brasileiro, o 

arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao prudente 

arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro 

por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para: a) 

CONDENAR a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 72,64 (setenta e 

dois reais e sessenta e quatro centavos) a título de danos materiais, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

desembolso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a 

partir da data da publicação desta sentença (Súmula 43 STJ). b) 

CONDENAR a Reclamada a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) 

à titulo de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante 

MARIA ADELIZA MENDONCA PASSOS, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Fica a parte condenada 

ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não 

houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos 

termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) 

leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.
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Autos nº 1001427-59.2019.8.11.0004 Promovente: MAURO DE BARROS 

TAROZZO Promovido: JONATAS MARINHO NUNES Vistos. 1 . 

RELATÓRIO. Importante salientar, evitando-se qualquer duvida existente 

sobre o tema, que referencia o FONAJE em seu ENUNCIADO 52, que “Os 

embargos à execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o 

artigo 40 da Lei 9.099/95”, motivo pelo qual passo à decisão. O executado 

JONATAS MARINHO NUNES apresentou EMBARGOS DE EXECUÇÃO – ID 

23380056, alegando que a dívida em discussão já está paga visto que foi 

emitido como forma de garantia, onde deveria ter sido devolvido no 

momento do pagamento. É o breve resumo necessário. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Dispõe o Enunciado 143 do FONAJE: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado (XXVIII Encontro 

– Salvador/BA).” Considerações importantes feitas, destarte, consoante 

os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, 

em especial os da efetividade e segurança jurídica, é cediço que, embora 

oponíveis embargos à execução em sede de execução de título 

extrajudicial, a parte oponente deve observar sempre pelo menos três 

aspectos essenciais. O primeiro se refere à temática que pode ser 

debatida nos embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei deste rito, é 

autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. Vejamos: Art. 52. 

A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com 

as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos 

autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) 

erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. Outro aspecto de apreciação, que no enredo 

colocado seria o segundo, é referente a tempestividade do recurso de 

embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Corrobora este 

regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI 

Encontro - Vitória/ES)”. Assim, CONCLUI-SE pela exposição alhures, que 

figura incabível a oposição de embargos perante os Juizados Especiais 

Cíveis sem que o Juízo esteja seguro, sem que seja obedecido o prazo de 

15 (quinze) dias e se apresentar temática fora da estabelecida pelo art, 

52, IX, sendo que todas essas circunstância conduzem à rejeição liminar 

dos embargos. No caso em tela, verifica-se que não houve a garantia do 

juízo quando da oposição dos Embargos de Execução, de modo que este 

não merece ser conhecido. Então, não justifica-se o acolhimento, de modo 

que os presentes embargos devem ser rejeitados. Ainda, importante 

ressaltar que os documentos apresentados não comprovam 

indubitavelmente o pagamento do débito, de modo que não se trata de 

matéria de ordem pública. 3. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGIRO 

REJEIÇÃO DOS PRESENTES EMBARGOS, com resolução de mérito, com 

fulcro nos entendimentos apresentados alhures. Intime-se a parte 

exequente, para dar prosseguimento a execução, requerendo o que 

entender de direito. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000840-37.2019.8.11.0004 Promovente: LUCIENE 

CAVALCANTE DOS SANTOS BARROS Promovido: MUNICIPIO DE BARRA 

DO GARÇAS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES O reclamado aduziu em sede de preliminares, a prescrição 

quinquenal anterior ao ajuizamento da demanda. Já decidiu o Superior 

Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O 

entendimento perfilhado no acórdão a quo encontra-se em consonância 
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com a jurisprudência pacífica desta Corte no sentido de que, nas ações 

em que se busca o pagamento das diferenças salariais decorrentes da 

edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, incidindo a 

prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, conforme disposto na Súmula 85/STJ. 2. 

A alteração da conclusão do Tribunal de origem de que não houve 

comprovação que a defasagem remuneratória foi suprida, na forma 

pretendida pelo recorrente, demandaria o revolvimento do acervo 

fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. 

Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1324782 MT 

2018/0171467-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de 

Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

04/02/2019) (Grifei) A Súmula 85, STJ, assim dispõe: “Nas relações 

jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a 

prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação.” No caso vertente, o demandante também 

busca o ressarcimento de diferenças salariais pretéritas, razão pela qual 

é medida escorreita o reconhecimento da prescrição da pretensão ao 

recebimento das diferenças salariais anteriores à data de 20.01.2009, isto 

é, prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao da propositura da 

ação (20.01.2014). Assim, RECONHEÇO a ocorrência da prescrição no 

que diz respeito à pretensão de cobrança das diferenças salariais 

anteriores à data de 20.01.2009. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. O autor ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA, 

pretendendo a incorporação de remuneração decorrentes da implantação 

da URV, bem como o pagamento de valores pretéritos, que consiste nos 

períodos de fevereiro a dezembro/2008; fevereiro/2011 a junho/2012, 

totalizando a quantia de R$2.505,21 (dois mil, quinhentos e cinco reais e 

vinte e um centavos), e ainda requer a condenação do reclamado em 

danos morais na quantia de R$ 5.010,42 (cinco mil e dez reais e quarenta 

e dois centavos). Constatou-se pelos documentos constantes nos autos 

que a autora é servidora pública municipal temporária desde 01/08/2006. 

Afirma que a conversão resultou em violação de seu direito como 

servidora pública municipal, pois não observou o texto legal de conversão 

do cruzeiro real para URV no ano de 1994. O Município em sua defesa, 

alegou prescrição quinquenal, devendo ser considerado o período anterior 

ao ingresso da ação penal, que já foi analisada e reconhecido no tópico 

das preliminares, e pugnou ainda pela improcedência de todos os pedidos. 

2.2.1. Recebimento remuneração anterior ao término do mês Inicialmente, 

há que se registrar que o plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio 

do julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836-RN, de relatoria do 

Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, onde foi reconhecida a repercussão 

geral da matéria, firmou o posicionamento de que: “(...) O direito ao 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, ‘verbi gratia’, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.(...)” 

(Destaquei) Anotou, ainda, “que apenas terão direito ao índice de 11,98%, 

ou a um índice calculado em um processo de liquidação, os servidores que 

recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como 

ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e 

do Ministério Público federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de 

cada mês. No caso do Poder Executivo federal, por exemplo, o servidor 

não fará jus ao referido índice, nos termos do que decidido por esta Corte 

(...)”. Saliento, também, que a possibilidade de recomposição de eventuais 

diferenças de URV, relativa aos servidores do Poder Executivo, foi objeto 

de análise pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso 

Extraordinário nº 984840-MT, com trânsito em julgado ocorrido na data de 

08/11/2016. Tal recurso foi apresentado em razão de acórdão proferido 

pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado, que, em sua decisão, reconheceu 

o direito dos aludidos servidores ao recebimento de eventual diferença a 

título de URV, a ser apurada por meio de liquidação de sentença, por 

arbitramento. O Excelentíssimo Senhor Ministro Celso de Mello, em análise 

à referida questão, reconheceu, por meio de decisão monocrática, a 

existência de divergência do acórdão do E. TJ-MT quanto ao entendimento 

firmado por aquela corte, posto que, como anteriormente abordado, os 

servidores do Executivo deste Estado não recebiam sua remuneração em 

período anterior ao fim do mês. Desse modo, deu provimento ao recurso 

extraordinário manejado pelo Estado de Mato Grosso para julgar 

improcedente a pretensão de recebimento de diferenças decorrentes de 

URV. No caso dos autos, observa-se que a autora não comprova o 

recebimento do salário dentro do mesmo mês trabalhado. 2.2.2. Servidores 

Estaduais e reestruturação da carreira Outro ponto a ser destacado, é o 

fato da parte Autora ser servidora do executivo ESTADUAL e, por força 

da Lei 6.528 de 15/09/1994, todos os cargos do Poder Executivo estadual 

tiveram suas tabelas vencimentais realinhadas, vejamos: Art. 1º O 

vencimento-base dos servidores públicos civis e militares do Poder 

Executivo, a partir do dia 1° de setembro de 1994, passa a vigorar com os 

valores constantes dos Anexos desta lei. Como se vê, o Supremo Tribunal 

Federal, como também o Superior Tribunal de Justiça, entende que há 

limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Colaciono julgado do STJ nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.012/95 E 7.235/96. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 1. É possível, nos termos da jurisprudência 

desta Corte Superior, a limitação das diferenças salariais decorrentes da 

errônea conversão de vencimentos em URV à data em que houve a 

reestruturação de carreira da servidora. Precedente. 2. O acolhimento das 

proposições recursais, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem 

quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base na 

interpretação das Leis municipais nº 7.012/95 e nº 7.235/96, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". Precedentes. 3. Tendo a ação sido proposta há mais de 

cinco anos da data em que houve a reestruturação de carreira do servidor 

embargado, a prescrição atingiu todo o direito reclamado. 4. Embargos de 

declaração acolhidos, com efeitos modificativos” (STJ, EDcl nos EDcl no 

REsp 1280271 MG 2011/0174969-3, Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, Data da Publicação 18/12/2015). Os servidores públicos 

do Poder Executivo ESTADUAL, sofreram Reestruturação da Carreira dos 

Profissionais com realinhamento dos vencimentos em 15 de setembro de 

1994. Assim, à luz, portanto, do precedente mencionado, a reestruturação 

do sistema remuneratório dos profissionais, deve ser levada em conta 

como termo final para a incidência de eventuais reajustes, à medida que, 

naquela oportunidade, a remodelagem do vencimento resultou na 

regularização tanto das perdas oriundas da inflação, quanto daquelas 

decorrentes da conversão monetária dos salários. Dessa forma, se 

houvesse diferenças a serem apuradas e eventualmente devidas, seriam 

anteriores a Lei 6.528 de 15/09/1994, e estas estariam prescritas, uma 

vez que entre a entrada em vigor da referida lei em outubro de 1994 e a 

distribuição do feito, transcorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos. 

Esse é o entendimento da jurisprudência: “AGRAVO REGIMENTAL 

INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RATIFICAÇÃO DA 

DECISÃO (ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO/2009). "APELAÇÃO 

CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO DE VENCIMENTOS. 

Conversão em URV (Lei Federal nº 8.880/94). Conversão de salários em 

URV que deveria ter sido feita na data do efetivo pagamento. Disposições 

legais que se aplicam aos servidores de todas as esferas de governo. 

Entendimento jurisprudencial no sentido de que a Lei nº 8.880/94 tem 

caráter nacional, por disciplinar sobre o sistema monetário, de 
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competência privativa da União. Entretanto, o STF, no julgamento de mérito 

do RE 561836 -tema de repercussão geral nº 5- fixou, como termo final do 

direito, eventual reestruturação da carreira a que pertence o servidor. 

Para a carreira em apreço (Polícia Militar) houve mais de uma 

reestruturação a partir de 1994, conforme Leis Complementares 

Estaduais: 830/1997 (apenas para alguns cargos), 975/2005 (todos os 

cargos) e 1065/2008 (todos os cargos). Dessa forma, se houvesse 

diferenças devidas, seriam anteriores à Lei de 2005, estando prescritas, 

porquanto a ação foi proposta depois de completados cinco anos da sua 

publicação. Sentença de improcedência. Em decisão monocrática, 

rejeita-se a matéria preliminar e nega-se provimento à apelação da 

pensionista. Agravo regimental não provido” (TJ-SP; AG 

0044060-50.2010.8.26.0053/50000; Ac. 8635307; São Paulo; Oitava 

Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ponte Neto; Julg. 22/07/2015; DJESP 

03/08/2015). Destarte, ainda que fosse apurado índice de eventual erro na 

conversão monetária da remuneração da parte requerente, esta, em razão 

da reestruturação da carreira, estaria alcançada pela prescrição, de modo 

a evidenciar a inexistência de valor a ser percebido. O entendimento está 

sedimentado por Súmulas publicadas em 16/09/2019 pela Turma Recursal 

do Estado de Mato Grosso: SÚMULA 10: Os servidores públicos do Poder 

Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou 

implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real 

de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 

15/09/1994. SÚMULA 11: O início do marco prescricional para reivindicar 

eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação 

Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público 

(Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). (grifo nosso) Assim, 

por todos os motivos já explanados que levam a improcedência da 

demanda, é possível observar que a autora de todo modo não faz jus ao 

recebimento da diferença inflacionária aqui discutida, visto que se trata de 

servidora pública temporária Estadual, e ainda os serviços foram 

prestados a partir do ano de 2008 e não abrangem o direito ao 

recebimento do URV. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL do pedido formulado pela parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001943-79.2019.8.11.0004 Polo Ativo: PRISCILLA IOLANDA 

PORTELLA FONTES Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Verifico que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. Assim, REJEITO as preliminares arguidas, vez que não 

verificados os seus requisitos. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

MORAIS, onde afirma a parte autora que no distrito de Paredão Grande, 

próximo a cidade de General Carneiro-MT, onde reside, sofreu a 

interrupção de energia dos dias 01/05/2019 a 03/05/2019. Na contestação, 

a Reclamada alega que as alegações da parte autora não devem 

prosperar, pois não há comprovação da interrupção do serviço de energia 

elétrica. Aduz, que a interrupção se deu em razão das fortes chuvas 

ocorridas naquela época, sendo que existindo alguma falha na prestação 

do serviço não pode a ré ser responsabilizada vez que a interrupção se 

deu por força maior. Ressalta que não houve comprovação do dano a ser 

indenizado. Pois bem, em que pese as alegações da Reclamada, verifico 

que a suspensão de energia pelo período de 03 (três) dias, ultrapassa a 

barreira do mero aborrecimento, vez que tratando-se de serviço 

essencial, caberia a reclamada ter uma solução rápida e eficaz para os 

consumidores, a fim de ampara-los pelo período em que a energia esteve 

suspensa. Nesta senda, aplica-se à ré a teoria da responsabilidade 

objetiva, conforme disposto no art. 37, §6º, da CF/88, de modo que sua 

responsabilidade civil somente será afastada caso restar comprovada a 

ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação do agente ou 

ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Registre-se que em casos 

como este, a Resolução 414/2010 da ANEEL prevê que a concessionária 

deve reestabelecer o fornecimento em 4 (quatro) horas, vejamos: Art. 

176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes 

prazos, contados ininterruptamente: (...) III – 4 (quatro) horas, para 

religação de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; 

IV -8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora 

localizada em área rural. Outrossim, consoante art. 22 do CDC, a 

reclamada, na condição de prestadora de serviço público essencial, deve 

garantir aos seus consumidores a entrega de serviço adequado, eficiente 

e contínuo, sob pena de arcar com as consequências advindas de sua 

inoperância. Neste contexto, analisando os autos, verifica-se que a parte 

reclamante comprova sua condição de consumidor da reclamada (fatura 

de energia anexa à inicial), sendo aplicável os institutos da inversão do 

ônus da prova, e evidente que a ré manteve a afirmar que as alegações 

do autor são inverídicas, no entanto, não apresentou documento apto a 

comprovar a devida prestação d serviço. Ademais, é certo que é possível 

reconhecer que o evento ultrapassou a linha do mero dissabor inerente a 

vida em sociedade, causando real lesão ao direito da personalidade da 

parte autora, uma vez que ficou privada de serviço essencial à 

sobrevivência e que permite a convivência do ser humano de forma digna 

em sociedade. Deste modo, recai sobre a concessionária reclamada o 

ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo capaz de refutar a interrupção de energia pelo longo periodo, 

porém, verifico que ré não presta um serviço adequedo nas localidades de 

dificil acesso, o que ocasiona situações semelhantes as descritas na 

inicial. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 3. 

DANOS MORAIS No que tange aos danos morais, deve-se ponderar que a 

energia elétrica é bem de consumo essencial ao cotidiano de qualquer 

pessoa, de modo que a ineficiência ou ausência de seu fornecimento, 

dependendo das circunstâncias do caso e quando superado o razoável, 

pode, de fato, resultar em dissabores que transcendem o mero 

aborrecimento e ocasionam efetivo abalo psíquico. In casu, a interrupção 

da energia pelo período de 03 (três) dias consecutivos, reputa-se 

inquestionável que a parte reclamante teve sua honra subjetiva atingida 

em decorrência das recorrentes falhas de prestação de serviço da 

reclamada, mormente ao se ponderar a quantidade e a essencialidade da 

energia elétrica no cotidiano humano, dissabores que, somados, denotam 

desrespeito ao consumidor, transcendem o mero aborrecimento e 

configuram efetivo prejuízo imaterial intrínseco, passível de recomposição. 

Nesse sentido a própria jurisprudência de Mato Grosso trata do assunto: 
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EM E N T A RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES 

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS E DE 

IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. INTERRUPÇÃODO 

FORNECIMENTO POR APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA 

SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a Recorrida 

não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição 

de miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar de impugnação a justiça 

gratuita. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do 

serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A INTERRUPÇÃO indevida 

do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por aproximadamente 03 (três) 

DIAS consecutivos configura falha na prestação do serviço e gera a 

obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”. O valor 

da indenização a titulo de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. R E L A T Ó R I O Dispensado o relatório 

em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 

1995. V O T O R E L A T O R Data da sessão: Cuiabá-MT, 31/05/2019(N.U 

1000273-74.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2019, Publicado no DJE 

03/06/2019). (Grifo nosso). E M E N T ARECURSO INOMINADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS 

RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA 

REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR 

APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO 

COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Não se pronunciará qualquer 

nulidade sem que tenha havido prejuízo. (§ 1º do art. 13 da Lei nº 

9.099/95).Se a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que 

seja afastada a condição de miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar 

de impugnação a justiça gratuita.O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na 

prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.A 

INTERRUPÇÃO indevida do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por 

aproximadamente 03 (três) DIAS consecutivos configura falha na 

prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na 

modalidade “in re ipsa”.O valor da indenização a titulo de dano moral deve 

ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 

1000430-47.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2019, Publicado no DJE 

09/04/2019) (Grifo nosso). A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$3.000,00 

(três mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a 

Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

a pagar a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por 

danos morais ocasionados a(o) Reclamante PRISCILLA IOLANDA 

PORTELLA FONTES, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) 

ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-66.2019.8.11.0004
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MARIA DE JESUS VIEIRA DE MOURA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SANTIN VEDOVATTO OAB - MT0022272A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000366-66.2019.8.11.0004 Promovente: MARIA DE JESUS 

VIEIRA DE MOURA Promovido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES A reclamada alegou preliminar de incompetência em razão 

de perícia técnica, aduzindo que se não for aceito a perícia realizada pela 

mesma, não poderá o Juizado determinar realização de nova perícia. 

REJEITO a referida preliminar, visto que os elementos trazidos no 

processo são suficientes para análise do mérito da demanda, não 

havendo que se falar em necessidade de prova pericial. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. O autor 

ajuizou AÇÃO DE NEGATIVA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, afirmando, 

em resumo, que na data de 17.07.2018 foi realizado uma inspeção no seu 

padrão de energia, sendo que nada foi constatado, afirma que dias depois 

retornaram novamente efetuando a troca do padrão de energia que era 

analógico para um digital. Aduz que foi surpreendida em janeiro/2019 com 

uma fatura referente a consumo não faturado nos meses de maio, junho e 

julho/2018. Afirma que não restou demonstrado nenhuma responsabilidade 

da parte autora, visto que na vistoria restou comprovado que o defeito era 

alheio a ação humana. Aduz ainda que ANEEL prevê que a média de 

consumo deve ser realizada no período de 12 meses e não 03 (três) como 

feito pela reclamada. Em sua defesa, a empresa reclamada alega que na 

data de 17.07.2018, foi retirado o medidor da parte autora para analise em 

laboratório e instalado um mais moderno, tudo com ciência da parte autora 

conforme assinatura. Afirma que o teste atestou que o medidor estava 

reprovado, visto que não auferia a medição correta antes do mês de 

julho/2018. Assevera que diante deste fato notificou a parte autora 

conforme determina da ANEEL para apresentar defesa administrativa. Por 

fim, afirma que não há ilegalidade na cobrança, e a simples cobrança de 

fatura não gera abalo moral, pugnando pela improcedência dos pedidos 

iniciais. Pois bem, A chamada TRF (Tarifa de Recuperação de Fatura), é 

admitida, desde que comprovada a ilegalidade por TOI ou inspeção, sendo 

certo que para realização da chamada TOI, é necessário seguir alguns 

requisitos conforme estabelecido pela ANEEL, na sua resolução 129 e 

130: CAPÍTULO XI DOS PROCEDIMENTOS IRREGULARES Seção I Da 

Caracterização da Irregularidade e da Recuperação da Receita Art. 129. 

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve 

adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e 
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apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1o A 

distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização 

de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir 

o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado 

conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu 

critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante 

legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a 

violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando 

for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela 

REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de 

consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar 

necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com 

registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 

(quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e 

vídeos. § 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou 

àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante 

recibo. sumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela 

distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da 

avaliação técnica do equipamento. § 9o Caso o consumidor não 

compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir 

cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, 

desde que observado o disposto no § 7o . § 10. Comprovada a 

irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será 

responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado 

por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, 

vedada a cobrança de demais custos. § 11. Os custos de frete de que 

trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137. Art. 130. 

Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da 

receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores 

efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios 

descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem 

prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170: I – utilização do consumo 

apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde 

que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea “a” 

do inciso V do § 1o do art. 129; II – aplicação do fator de correção obtido 

por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de 

procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base 

do medidor estejam intactos; III – utilização da média dos 3 (três) maiores 

valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados 

em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, 

ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, 

imediatamente anteriores ao início da irregularidade; (Redação dada pela 

REN ANEEL 670 de 14.07.2015) IV – determinação dos consumos de 

energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas 

excedentes, por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio 

da carga instalada, verificada no momento da constatação da 

irregularidade, aplicando-se para a classe residencial o tempo médio e a 

frequência de utilização de cada carga; e, para as demais classes, os 

fatores de carga e de demanda, obtidos a partir de outras unidades 

consumidoras com atividades similares; ou V – utilização dos valores 

máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) 

dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os 

ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da 

medição. Parágrafo único. Se o histórico de consumo ou demanda de 

potência ativa da unidade consumidora variar, a cada 12 (doze) ciclos 

completos de faturamento, em valor igual ou inferior a 40% (quarenta por 

cento) para a relação entre a soma dos 4 (quatro) menores e a soma dos 

4 (quatro) maiores consumos de energia elétrica ativa, nos 36 (trinta e 

seis) ciclos completos de faturamento anteriores à data do início da 

irregularidade, a utilização dos critérios de apuração para recuperação da 

receita deve levar em consideração tal condição. (Redação dada pela REN 

ANEEL 479, de 03.04.2012) Apesar dos procedimentos terem sidos 

seguidos corretamente, a reclamada na contestação, não comprovou a 

irregularidade cometida pelo autor, tendo em vista que analisando as 

faturas posteriores ao mês de julho/2018, não ocorreu nenhuma alteração 

no consumo da parte autora, que manteve a média anterior a troca do 

medidor. Assim, resta evidente que a cobrança da recuperação de 

consumo discutida é indevida. 2.2.1. DANO MATERIAL Os autores 

pleiteiam a restituição do valor de R$343,11 (trezentos e quarenta e três 

reais e onze centavos). No entanto, a parte autora não comprovou o 

pagamento do débito, não podendo ser reembolsada. 2.2.2 DANO MORAL 

No que tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, entendo que 

a conduta da reclamada causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse 

passível de indenização, posto que as cobranças indevidas geram 

aborrecimentos diversos de mero dissabor, uma vez que frustam a 

relação de consumo e confiança entre a promovente e a Promovida. 

Entendo que o fato da ré não resolver a situação de forma administrativa, 

obrigando a parte autora a ingressar com ação judicial, configura danos 

passiveis de reparação. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. LIGHT. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA MENSAL. 

CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADA PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO 

SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS 

MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. JUROS. TERMO INICIAL. 

CITAÇÃO. 1. Prova pericial contundente ao afirmar que as faturas dos 

meses de setembro/2005 a agosto/2008 não condizem com a média de 

energia elétrica consumida na residência da autora/apelada. Com acerto, a 

sentença condenou a ré/apelante ao pagamento de danos materiais 

consistentes na devolução dos valores que ultrapassaram a 171 

Kwh/mês no período impugnado. 2. A autora foi compelida pela ré a 

assinar termo de confissão de dívida, para evitar a interrupção de serviço 

essencial. 3. Dever de indenizar decorrente da falha na prestação do 

serviço. 4. Juros moratórios contados a partir da citação, nos termos do 

art. 405 do CC e da recente jurisprudência do STJ. 5. Precedentes do STJ 

e do TJRJ. 6. Manutenção da sentença. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO 

RECURSO. (TJ-RJ -  APL:  00030712320088190067  RJ 

0003071-23.2008.8.19.0067, Relator: DES. MÔNICA DE FARIA SARDAS, 

Data de Julgamento: 09/10/2013, VIGÉSIMA PRIMEIRA CAMARA CIVEL, 

Data de Publicação: 06/12/2013 16:20) Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos autorizam a fixar a indenização dos danos morais 

em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. .3. Dispositivo. Por 

todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL do pedido, para: a) 

CONDENAR a promovida a pagar aos autores, em razão do ato ilícito 

cometido, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, 

em favor dos autores MARIA DE JESUS VIEIRA DE MOURA valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 

405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

da publicação desta sentença (362 STJ). b) Sugiro improcedência do 

pedido de dano material. c) Como consequência da presente sentença, 

DECLARO INEXISTENTE a cobrança discutida neste processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000617-21.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO OAB - MT9707/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA CRISTINA DA SILVA MACHADO (EXECUTADO)

ABDORALDO FERREIRA BARBOSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000617-21.2018.8.11.0004 Promovente: LORIVAL JOSE DA 

SILVA Promovido: ANGELA CRISTINA DA SILVA MACHADO e 

ABDORALDO FERREIRA BARBOSA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

de título de cheque, onde o executado apresentou embargos à execução 

alegando a sua ilegitimidade passiva e a ilegitimidade ativa do promovente. 

Assim, passo a análise do argumento que merece acolhimento. Menciona 

os artigos 17 e 18 do CPC: Art.17. Para postular em juízo é necessário ter 

interesse e legitimidade. Art.18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em 

nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Como 

se verifica a parte autora vem ao juízo pleitear direito alheio, visto que é 

ilegítimo o portador do cheque para ajuizar ação de execução se esse 

está nominal a terceiro e não há comprovação de endosso. Destarte, nos 

termos do artigo 17 da Lei nº 7.357/85, que dispõe sobre o cheque, 

contata-se que este “é pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula 

expressa “à ordem”, é transmissível por via de endosso”. Ainda, de 

acordo com o artigo 19 desta mesma legis, “o endosso deve ser lançado 

no, cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou 

seu mandatário com poderes especiais”. Ainda neste sentido, traduz a 

jurisprudência: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO 

CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO – CHEQUES NOMINATIVOS 

EMITIDOS EM FAVOR DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE ENDOSSO EM PROL 

DO EXEQUENTE – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1 – Se nas razões recursais o 

recorrente demonstra de maneira suficiente as razões de fato e de direito 

pelos quais entende que a sentença estaria equivocada, dando perfeitas 

condições para o juízo ad quem apreciar o seu recurso, não há falar em 

violação ao princípio da dialeticidade. 2 – Por força do art. 17, caput, da Lei 

nº 7.357/1985, na hipótese de cheque nominal, legítimo proprietário do 

direito constante do título é o sujeito indicado pelo emitente, não possuindo 

legitimidade ativa para a propositura da ação de execução o mero 

possuidor da cártula, destituída de endosso regular. Interpretação do art. 

69 da Lei 9.069/95. 3 – Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - AC: 

08021575420168120029 MS 0802157-54.2016.8.12.0029, Relator: Des. 

Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 19/09/2019, 3ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 23/09/2019)).(Grifo nosso). Com efeito, 

verifica-se que a cártula de cheque que a parte autora respalda seu 

pedido foi nominada a pessoa de ZELIA MARIA PEREIRA GONÇALVES, 

não havendo posteriormente nenhum endosso em face do autor, o que 

demonstra a sua ilegitimidade para prosseguimento da presente. Ainda, 

considerando que o embargos de execução apresentado que trata a 

matéria acima debatida, RECONHEÇO a matéria discutida trata-se de ordem 

pública, deixo de analisar os embargos de execução opostos. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, RECONHEÇO a ilegitimidade ativa “ad 

causam” da parte autora, e SUGIRO a PROCEDENCIA dos embargos de 

execução, julgando extinto a presente execução, nos termos do artigo 

487, I do CPC. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001800-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE VIEIRA DE BASTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL CANELA DE CAMARGO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001800-61.2017.8.11.0004 Promovente: IRENE VIEIRA DE 

BASTOS Promovido: RAFAEL CANELA DE CAMARGO Vistos. 1 . 

RELATÓRIO. Importante salientar, evitando-se qualquer duvida existente 

sobre o tema, que referencia o FONAJE em seu ENUNCIADO 52, que “Os 

embargos à execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o 

artigo 40 da Lei 9.099/95”, motivo pelo qual passo à decisão. O executado 

RAFAEL CANELA DE CAMARGO apresentou EMBARGOS DE EXECUÇÃO 

– ID 18512881, alegando que o valor correto da execução consiste em 

R$729,09 (setecentos e vinte e nove reais e nove centavos) atualizados, 

visto que a correção e juros deve ocorrer da decisão que determinou a 

fixação do valor da multa. É o breve resumo necessário. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Dispõe o Enunciado 143 do FONAJE: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado (XXVIII Encontro 

– Salvador/BA).” Prevê o artigo 52 da Lei 9.099/95, a possibilidade de 

oposição dos embargos na seguinte situação: Art. 52. A execução da 

sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que 

couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes 

alterações: IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da 

execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no processo, 

se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) erro de 

cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. Verifica-se que os embargos se funda em 

alegação de excesso de execução. Quanto a garantia do juízo, menciona 

o ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para 

apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial 

perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES). Com efeito, já 

existe deposito judicial do valor da quantia de R$700,00 (setecentos 

reais). Por fim, também é tempestivo o presente embargos. 2.3. MÉRITO 

Analisando detidamente os autos, verifica-se a decisão (ID 14847091) 

determinou a multa no valor de R$710,00 (setecentos e dez reais), sendo 

certo que a correção deve ocorrer a partir desta decisão, com juros de 

1% ao mês e correção monetária pelo INPC. Dessa forma, o cálculo do 

exequente evidentemente está equivocado. No entanto, não há que se 

falar em quitação da dívida pelo executado, visto que o valor depositado 

tange a quantia de R$700,00 (setecentos reais), de modo que resta o 

pagamento da quantia de R$10,00 (dez reais) a ser atualizada conforme 

acima determinado, sendo certo que a atualização gerada na conta judicial 

não serve como forma de abatimento da sua dívida. Assim, merece parcial 

procedência. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes 

embargos de execução e SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL, para 

reconhecer o excesso na execução, onde DETERMINO: a) Expeça-se 

alvará em favor da parte exequente da quantia depositada em juízo. b) 

Intime-se o executado para pagar o valor remanescente do débito, e após 

intime-se a exequente para manifestar o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000700-03.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE QUIRINO BORGES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS OAB - MT19171/O (ADVOGADO(A))

KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT26246/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIGONI INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA. - ME (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

EMILY NERYZ OAB - SP421417 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1000700-03.2019.8.11.0004 Promovente: JOSE QUIRINO 

BORGES NETO Promovido: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A; RIGONI 
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INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA. - ME Vistos, etc. 1.RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

2.FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR A empresa reclamada alega em 

preliminar inépcia de inicial, vez que a parte autora não comprova suas 

alegações. O que REJEITO, visto que trata-se de análise de mérito. Ainda 

alega que ilegitimidade passiva, vez que atua como Market Place. 

Preliminar que REJEITO, pois o contato do autor para prestação do serviço 

foi sempre direto com a reclamada, comprovando sua responsabilidade. 

Entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a 

análise de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. O autor ajuizou AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER, afirmando que adquiriu no site 

da reclamada no dia 06.01.2019 um guarda roupa e o serviço de 

montagem. Afirma que após a entrega do produto na data de 16.01, entrou 

em contato com a empresa ré Casas Bahia, onde a montagem seria 

realizado pela segunda reclamada, no entanto apesar de todos esforço, 

até o ingresso da presente ação (03.04.2019) não ocorreu a montagem. A 

empresa VIA VAREJO (Casas Bahia) na sua defesa alegou que não tem 

responsabilidade pelo ocorrido com o autor. Afirma que o promovente não 

comprovou suas alegações e pleiteia a improcedência da ação. Já a 

empresa RIGONI em sede de contestação, alegou que os seus 

montadores trabalham de forma autônoma e teve alguns problemas com 

os montadores da região, e que se compromete a encaminhar o montador 

no local. Assevera que não restou comprovado o abalo moral, pugnando 

pela improcedência da inicial. Inicialmente, diante da patente relação de 

consumo, necessário inverter o ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

VIII do CDC, cabendo a empresa reclamada apresentar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme artigo 373, II do CDC. 

Verifica-se que o autor afirma que realizou a montagem do produto no mês 

de julho, diante da demora da prestação do serviço pelas reclamadas, 

perdendo o objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer. Em que pese 

as alegações da reclamada, evidente a falha na prestação do serviço, 

pois o autor efetuou o pagamento do serviço para montagem do produto, 

aguardando mais de cinco meses sem ser atendido, o que demonstra o 

abalo sofrido. 2.2.1. DANOS MATERIAIS Considerando que o autor pleiteou 

a montagem do produto em sede de liminar, ao qual teve a analise 

postergada, fazendo com que pagasse outro montador para realizar o 

serviço, entendo que o valor pago deve ser convertido em perdas em 

danos, devendo o valor pago pela montagem em face das reclamadas ser 

restituído. 2.2.1. DOS DANOS MORAIS Para que se imponha a condenação 

por dano moral necessário apenas a demonstração da conduta lesiva e do 

nexo de causalidade. In casu, restou incontroverso que o produto não foi 

montado apesar de permanecer 05 (cinco) meses aguardando. Posto isto, 

entendo que a responsabilidade da promovida esta indubitavelmente 

configurada. Assim, o fornecedor responde independentemente de culpa 

por qualquer dano causado ao consumidor, pois que, pela teoria do risco, 

este deve assumir o dano em razão da atividade que realiza. Vejamos o 

ensinamento de Cavalieri (FILHO, Sérgio Cavalieri. O direito do consumidor 

no limiar século XXI. Revista de Direito do Consumidor. Revista dos 

Tribunais, nº 35, jul/set. 2000, p. 105): “Uma das teorias que procuram 

justificar a responsabilidade objetiva é a teoria do risco do negócio. Para 

esta teoria, toda pessoa que exerce alguma atividade cria um risco de 

dano para terceiros. E deve ser obrigado a repará-lo, ainda que sua 

conduta seja isenta de culpa” Assim preceitua o art. 186 do Código Civil, 

verbis: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Como se sabe, o dano moral 

pode ser definido como a lesão à bem que integra os direitos da 

personalidade. A proteção a esse bem imaterial vem insculpida em nossa 

Carta Magna, em seus artigos 1º, inciso III, e 5º, incisos V e X. Estando 

demonstrado que a promovida, agindo negligentemente, praticou um ato 

ilícito, expondo o promovente a uma situação de preocupação, ansiedade, 

constrangimento, ofendendo, inclusive, a sua dignidade, cumpre-lhe o 

dever de reparação. Neste sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ENTREGA E MONTAGEM DE PRODUTO COM 

ATRASO EXCESSIVO. PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, 

CUMULADA COM COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. PROVA 

MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL PRODUZIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

PRECEDENTES. VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE SE 

AFIGURA ADEQUADO À LUZ DO MÉTODO BIFÁSICO. 1. Não cabe à parte 

autora produzir prova negativa (diabólica) de que não recebeu o produto, 

mas ao réu o ônus de provas a tempestiva entrega do mesmo. Com muito 

mais razão assim o será quando, sobre o réu, pesarem os efeitos da 

inversão do ônus da prova; 2. Dano moral configurado. Hipótese em que 

se ultrapassa o mero aborrecimento. Precedentes deste e. Tribunal de 

Justiça; 3. Adequado o quantum de R$3.000,00 (três mil reais) para a 

hipótese, observados os parâmetros do método bifásico e os precedentes 

desta Eg. Corte. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ – APL: 

00082960920118190038 RIO DE JANEIRO NOVA IGUACU 4 VARA CÍVEL, 

Relator: WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Data de Julgamento: 

19/04/2017, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 20/04/2017). (grifei) Logo, vislumbra-se hipótese que autoriza 

a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral, haja 

vista que este é emergente da óbvia angústia sofrida pela reclamante. É 

cediço que, para a fixação do valor da indenização, deve-se obedecer 

aos princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade 

econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a 

gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do 

responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: Indenizatório, 

punitivo, pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal 

injusto experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do 

dano, desestimulando-o à repetição do ato. Desta feita, compensa-se, com 

essas verbas, as angústias, as dores, as aflições, os constrangimentos 

e, enfim, as situações vexatórias em geral a que o agente tenha exposto o 

lesado, com sua conduta indevida." Cabe, assim, ao prudente arbítrio dos 

julgadores, bem como à doutrina e à jurisprudência, uma vez que não 

fixado em lei, mesmo porque impossível seria, a instituição de critérios e 

parâmetros que haverão de presidir às indenizações por dano moral, a fim 

de evitar que o ressarcimento, na espécie, não se torne expressão de 

puro arbítrio. No presente caso, adotam-se tais parâmetros para averiguar 

o montante a ser arbitrado para a reparação do dano moral, valendo 

ressaltar que as condições econômicas do ofensor; as circunstâncias 

fáticas do caso e gravidade da lesão e sua repercussão na vida da 

reclamante, considerando inclusive o descaso do fornecedor não tendo 

resolvido a situação da parte autora, autorizam a condenação em patamar 

equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais). 3. DISPOSITIVO: Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito, para solidariamente: a) CONDENAR as reclamadas ao pagamento 

da quantia de R$139,00 (cento e trinta e nove reais) a título de danos 

materiais, à parte autora JOSE QUIRINO BORGES NETO e por se tratar de 

obrigação contratual, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) 

ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). b) CONDENAR 

as reclamadas ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), à 

título de dano moral, à parte autora, valor com incidência de juros de 1% 

(um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). b) Diante da perda superveniente do 

interesse de agir, SUGIRO EXTINÇÃO SEM ANALISE DE MÉRITO do pedido 

de obrigação de fazer, nos termos do art. 485, VI do CPC. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 
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Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001875-32.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ALVES DE SOUZA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)
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Autos nº 1001875-32.2019.8.11.0004 Polo Ativo: JORGE ALVES DE 

SOUZA NETO Polo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c 

INDENIZAÇÃO POR MORAIS, onde suscita o Reclamante, em suma, que é 

consumidor dos serviços da Requerida na modalidade pré-paga. Afirma, 

que começou a notar que seus créditos sempre se exauriam sem que os 

utilizasse. Ao entrar em contato com a requerida, lhe foi informado que tal 

situação se dava em razão da contratação de serviços como assinatura 

da “Jogada Musical” descontados semanalmente. Assevera que jamais 

contratou tais serviços, motivo pelo qual pleiteia o cancelamento das 

cobranças bem como, indenização pelos danos morais padecidos. Em 

sede de contestação, aduz a requerida que não praticou ato ilícito visto 

que, não estão sendo cobrados serviços interativos do autor. Afirma que 

o único desconto realizado foi o da promoção “Prezão” contratada pelo 

autor, a qual foi também cancelada a pedido do mesmo. Ressalta que a 

recarga de R$ 10,00 (dez reais) foi contabilizada e normalmente utilizada 

pelo autor. Pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. 

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 39, é 

vedado ao fornecedor de serviços “enviar ou entregar ao consumidor, 

sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço”. 

Todavia, no caso sub judice verifico que, não houve a cobrança indevida 

de qualquer serviço, conforme se verifica da gravação acostada pela 

reclamada, não haviam serviços interativos ativos na linha telefônica do 

autor. Outrossim, verifica-se que houve o pedido de cancelamento da 

promoção, sendo o autor advertido que a cobrança seria feita por minuto a 

partir daquele momento. Assim, entendo que não houve conduta ilícita por 

parte da empresa reclamada. De mais a mais, não há como acolher as 

teses lançadas na peça vestibular, uma vez que, a parte autora não 

trouxe aos autos elementos suficientes a provar suas alegações. Nestes 

termos, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 

373, inciso I, do Código de Processo Civil. Deste prisma, a situação trazida 

ao conhecimento do judiciário deva ser sopesada de forma individual e 

cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias 

nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que 

passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que 

evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o 

dever de reparar o “mal causado”. Não obstante tratar-se de relação de 

consumo, não se mostra razoável pretender o autor eximir-se do ônus de 

demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, 

mesmo quando invertido o ônus da prova. No que diz respeito ao dano 

moral, não verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou 

suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a 

situação vexatória, indigna ou injusta, de modo que caberia a parte autora 

ter apresentado provas suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito. Revogo liminar eventualmente concedida. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001944-64.2019.8.11.0004 Polo Ativo: CELIOMAR BARBOSA 

RODRIGUES Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Verifico que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. Assim, REJEITO as preliminares arguidas, vez que não 

verificados os seus requisitos. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

MORAIS, onde afirma a parte autora que no distrito de Paredão Grande, 

próximo a cidade de General Carneiro-MT, onde reside, sofreu a 

interrupção de energia dos dias 01/05/2019 a 03/05/2019. Na contestação, 

a Reclamada alega que as alegações da parte autora não devem 

prosperar, pois não há comprovação da interrupção do serviço de energia 

elétrica. Aduz, que a interrupção se deu em razão das fortes chuvas 
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ocorridas naquela época, sendo que existindo alguma falha na prestação 

do serviço não pode a ré ser responsabilizada vez que a interrupção se 

deu por força maior. Ressalta que não houve comprovação do dano a ser 

indenizado. Pois bem, em que pese as alegações da Reclamada, verifico 

que a suspensão de energia pelo período de 03 (três) dias, ultrapassa a 

barreira do mero aborrecimento, vez que tratando-se de serviço 

essencial, caberia a reclamada ter uma solução rápida e eficaz para os 

consumidores, a fim de ampara-los pelo período em que a energia esteve 

suspensa. Nesta senda, aplica-se à ré a teoria da responsabilidade 

objetiva, conforme disposto no art. 37, §6º, da CF/88, de modo que sua 

responsabilidade civil somente será afastada caso restar comprovada a 

ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação do agente ou 

ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Registre-se que em casos 

como este, a Resolução 414/2010 da ANEEL prevê que a concessionária 

deve reestabelecer o fornecimento em 4 (quatro) horas, vejamos: Art. 

176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes 

prazos, contados ininterruptamente: (...) III – 4 (quatro) horas, para 

religação de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; 

IV -8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora 

localizada em área rural. Outrossim, consoante art. 22 do CDC, a 

reclamada, na condição de prestadora de serviço público essencial, deve 

garantir aos seus consumidores a entrega de serviço adequado, eficiente 

e contínuo, sob pena de arcar com as consequências advindas de sua 

inoperância. Neste contexto, analisando os autos, verifica-se que a parte 

reclamante comprova sua condição de consumidor da reclamada (fatura 

de energia anexa à inicial), sendo aplicável os institutos da inversão do 

ônus da prova, e evidente que a ré manteve a afirmar que as alegações 

do autor são inverídicas, no entanto, não apresentou documento apto a 

comprovar a devida prestação d serviço. Ademais, é certo que é possível 

reconhecer que o evento ultrapassou a linha do mero dissabor inerente a 

vida em sociedade, causando real lesão ao direito da personalidade da 

parte autora, uma vez que ficou privada de serviço essencial à 

sobrevivência e que permite a convivência do ser humano de forma digna 

em sociedade. Deste modo, recai sobre a concessionária reclamada o 

ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo capaz de refutar a interrupção de energia pelo longo periodo, 

porém, verifico que ré não presta um serviço adequedo nas localidades de 

dificil acesso, o que ocasiona situações semelhantes as descritas na 

inicial. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 3. 

DANOS MORAIS No que tange aos danos morais, deve-se ponderar que a 

energia elétrica é bem de consumo essencial ao cotidiano de qualquer 

pessoa, de modo que a ineficiência ou ausência de seu fornecimento, 

dependendo das circunstâncias do caso e quando superado o razoável, 

pode, de fato, resultar em dissabores que transcendem o mero 

aborrecimento e ocasionam efetivo abalo psíquico. In casu, a interrupção 

da energia pelo período de 03 (três) dias consecutivos, reputa-se 

inquestionável que a parte reclamante teve sua honra subjetiva atingida 

em decorrência das recorrentes falhas de prestação de serviço da 

reclamada, mormente ao se ponderar a quantidade e a essencialidade da 

energia elétrica no cotidiano humano, dissabores que, somados, denotam 

desrespeito ao consumidor, transcendem o mero aborrecimento e 

configuram efetivo prejuízo imaterial intrínseco, passível de recomposição. 

Nesse sentido a própria jurisprudência de Mato Grosso trata do assunto: 

EM E N T A RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES 

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS E DE 

IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. INTERRUPÇÃODO 

FORNECIMENTO POR APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA 

SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a Recorrida 

não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição 

de miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar de impugnação a justiça 

gratuita. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do 

serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A INTERRUPÇÃO indevida 

do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por aproximadamente 03 (três) 

DIAS consecutivos configura falha na prestação do serviço e gera a 

obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”. O valor 

da indenização a titulo de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. R E L A T Ó R I O Dispensado o relatório 

em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 

1995. V O T O R E L A T O R Data da sessão: Cuiabá-MT, 31/05/2019(N.U 

1000273-74.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2019, Publicado no DJE 

03/06/2019). (Grifo nosso). E M E N T ARECURSO INOMINADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS 

RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA 

REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR 

APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO 

COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Não se pronunciará qualquer 

nulidade sem que tenha havido prejuízo. (§ 1º do art. 13 da Lei nº 

9.099/95).Se a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que 

seja afastada a condição de miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar 

de impugnação a justiça gratuita.O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na 

prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.A 

INTERRUPÇÃO indevida do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por 

aproximadamente 03 (três) DIAS consecutivos configura falha na 

prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na 

modalidade “in re ipsa”.O valor da indenização a titulo de dano moral deve 

ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 

1000430-47.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2019, Publicado no DJE 

09/04/2019) (Grifo nosso). A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$3.000,00 

(três mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a 

Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

a pagar a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por 

danos morais ocasionados a(o) Reclamante CELIOMAR BARBOSA 

RODRIGUES, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001509-90.2019.8.11.0004
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Autos nº 1001509-90.2019.8.11.0004 Promovente: NEUZA KIISTER 

Promovido: OI S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES O promovido aduz em preliminar incompetência em razão 

da necessidade de perícia grafotécnica, no entanto NÃO merece ser 

acolhida, visto que os documentos anexados são suficientes para 

confirmar a contratação discutida, visto que idênticos aos demais 

documentos constantes no processo. Neste sentido: JUIZADO ESPECIAL. 

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DISPENSABILIDADE. PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. AUTENTICIDADE 

DE ASSINATURA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA DEMOSNSTRAR A 

CONTRATAÇÃO. 1. O recorrente pretende seja reconhecida a 

incompetência absoluta do Juizado Especial para apreciar e julgar o 

processo, tendo em vista a complexidade da causa, sob a alegação de 

mostrar-se imprescindível a realização de perícia grafotécnica, a fim de 

que se comprove a não contratação de cartões de crédito junto às Lojas 

Americanas ou C&A. 2. Ao contrário do processo liberal dispositivo, em 

que a sua condução é determinada pela vontade das partes, o modelo 

cooperativo vigente (art. 6º do CPC) impõe ao magistrado que deixe de ser 

mero expectador do duelo das partes e atue para que se obtenha decisão 

de mérito justa e efetiva, em tempo razoável. Logo, o mero requerimento 

de produção de provas não implica o seu deferimento automático, 

incumbindo ao magistrado, destinatário da prova, indeferi-las se forem 

excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33 da Lei 9.099/95) e, no 

caso, se as provas constantes dos autos forem suficientes para a 

elucidação dos fatos e convencimento do julgador. 3. Desse modo, a 

assinatura constante das propostas de adesão (IDs 5280664 e 5280665) 

não difere das firmadas pelo recorrente na procuração, na declaração de 

hipossuficiência e na carteira nacional de habilitação (ID 528061 - p. 1/3), 

o que denota a veracidade da assinatura e legitimidade da contratação. 

Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada. 5. 

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. 

Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do 

valor da causa, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica 

suspensa por serem beneficiários de gratuidade de justiça. 8. A ementa 

servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 

07023231520178070019 DF 0702323-15.2017.8.07.0019, Relator: 

SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 

15/10/2018, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/10/2018 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.) (Grifei). 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXEGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS e MATERIAIS, 

afirmando que contratou um serviço de telefonia pela quantia de R$60,00 

(sessenta reais), em meados de 2015. Afirma que o valor da fatura 

inexplicavelmente aumentou para R$240,62 (duzentos e quarenta reais e 

sessenta e dois centavos) e ainda com a cobrança do serviço OI VELOX 

que não foi contratado. Afirma que todo mês recebe fatura com valores 

diferentes, e acaba tendo sua linha cancelada, sendo obrigada a ligar na 

empresa, onde corrigiam o valor da fatura e restabelecem o serviço. 

Assevera que os valores cobrados indevidamente somam a quantia de 

R$2.084,72 (dois mil e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos). 

Em sua defesa, a empresa reclamada alega que a linha telefônica de 

número 66 3405-6169 encontra-se inativa e cancelada desde 11.07.2019 

por inadimplência, visto que a autora não efetuou o pagamento das faturas 

de março, abril e maio de 2019. Afirma que as cobranças são devidas, 

referente a utilização do serviço pela autora. Ainda que diante da relação 

de consumo, entendo que cabe a parte autora comprovar suas alegações 

quanto a cobrança indevida, tendo em vista que inverter o ônus 

probatório, estaríamos diante de prova negativa. Com efeito, apesar da 

autora alegar que possui linha com a reclamada desde 2015, apresentou 

apenas uma fatura de 09/2015 com valor de R$240,62; e outras faturas do 

mês 12/2018; 01, 02, 03 e 05/20192019, sendo que as faturas com 

vencimento no mês de março e maio não estão comprovados os 

pagamentos. Observo ainda, que o valor do plano cobrado está na média 

de R$60,00 a R$70,00, sendo que os valores que tornam a fatura elevada, 

são referentes a excedentes, como ligação de fixo-móvel, serviço de 

outras prestadoras, etc. Assim, não restou comprovada que se tratam de 

cobranças indevidas, e apesar da autora alegar que necessitava ligar 

para call center solicitando nova fatura com valor atualizado, não 

apresentou as faturas comparativas, ou seja, o valor cobrado 

indevidamente e o valor após fatura retificada, o que evidentemente seria 

seu ônus probatório. De modo, restou comprovado somente que as 

faturas apresentadas não existem cobrança indevida quanto ao valor do 

plano. Continuando com a análise dos argumentos apresentados pela 

autora, no que tange a cobrança indevida do serviço de OI VELOX, ao 

qual a autora pleiteia o ressarcimento por todo período de utilização do 

serviço de telefonia, no entanto, a parte autora somente demonstrou a 

cobrança de tal serviço na fatura de dezembro/2018 com vencimento em 

16.01.2019. Assim, a autora não cumpriu com o ônus probatório de 

comprovar as cobranças indevidas por todo período alegado, devendo ser 

acolhido somente quanto ao valor demonstrado, sendo permitido a 

devolução em dobro diante da cobrança indevida que totaliza de R$ 81,96 

(oitenta e um reais e noventa e seis centavos). Diante das alegações da 

reclamada que o bloqueio da linha foi em decorrência da inadimplência das 

faturas de março, abril e maio/2019, e considerando que a autora 

apresentou a fatura de março e maio sem a comprovação do pagamento, 

e mesmo na impugnação não apresentou o comprovante de pagamento 

das faturas mencionadas, forçoso reconhecer que a reclamada agiu no 

exercício regular de direito, pois diante da falta de pagamento devido o 

bloqueio da linha. Assim, considerando que a parte autora não demonstrou 

a falha de prestação do serviço da reclamada, verifico a inexistência de 

abalo moral, visto que restou demonstrado pela análise das faturas 

apresentadas que os valores cobrados se tratam de utilização do 

serviços acima do plano contratado. Desse modo, devido a improcedência 

do pedido de danos morais. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para, mantendo os efeitos da 

tutela: a) CONDENAR, o Reclamado OI S/A pagar a quantia de R$ 81,96 

(oitenta e um reais e noventa e seis centavos) à título de indenização por 

danos morais ocasionados ao Reclamante NEUZA KIISTER, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) . B) SUGIRO 

improcedência do pedido de danos morais. c) DETERMINO que a secretaria 

retifique o nome da reclamada no cadastro do processo para OI S/A, de 

acordo com a contestação apresentada. Fica a parte condenada ciente de 

que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001262-12.2019.8.11.0004
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Autos nº 1001262-12.2019.8.11.0004 Promovente: JERONIMO 

FERNANDES DA SILVA Promovido: LUIZ ANTONIO JACOMINI Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES - REVELIA Antes de 

adentrar no mérito processual, verifica-se que o reclamado compareceu 

na audiência de conciliação, no entanto não apresentou contestação. 

Assim, forçoso reconhecer sua revelia, nos termos do artigo 344 do CPC. 

Ressaltando que os efeitos da revelia são relativos, devendo o reclamante 

comprovar suas alegações. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos. O autor ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS, afirmando que seu “ex-cunhado” utilizou dos seus 

dados para abrir empresas e efetuar débitos em seu nome sem sua 

autorização. Afirma que após ter conhecimento, foi oferecido uma casa 

como quitação pelo ocorrido, no entanto, assevera que até o momento não 

foi cumprida a indenização prometida. Pleiteia a condenação do promovido 

nos danos morais no patamar de 40 salários mínimos e a retirada do seu 

nome de todas as empresas abertas. Analisando detidamente a 

documentação apresentada pelo autor, verifica-se a existência de 

inúmeras empresas em seu nome, no entanto, não resta comprovado a 

fraude de utilização do seu nome. Como bem assevera o autor na inicial, 

concordou com a situação a fim de receber uma residência como 

pagamento, assim, não se pode o autor beneficiar-se da própria torpeza. 

Neste sentido: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. AÇÃO 

CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CHEQUES LEVADOS A 

APONTE. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. ALEGAÇÃO DE 

NULIDADE DO CONTRATO EM RAZÃO DA ILICITUDE DA ATIVIDADE 

DESENVOLVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE BENEFICIAR-SE A AUTORA DA 

SUA PRÓPRIA TORPEZA. APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70054288303 RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de 

Julgamento: 19/06/2013, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 27/06/2013) Com efeito, o autor confessa que teve 

conhecimento da situação e a aceitou. Ainda, no contexto fático 

apresentado, não existe prova que as empresas foram abertas por 

terceiros, não havendo nexo de causalidade que justifique a condenação 

do reclamado em danos morais. Somados a essa linha de raciocínio, não 

há como determinar a baixa das empresas mencionadas, visto que não há 

nenhuma prova da sua irregularidade. Além disso, o reclamado é parte 

ilegítima quanto a esse pedido, cabendo ao autor ingressar contra todas 

as pessoas jurídicas demonstrando as suas alegações. Certo que 

conforme sustenta velho brocardo latino, alegar e não provar é quase não 

alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio"), neste sentido, a 

parte autora não comprovou suas alegações. A jurisprudência é uníssona 

neste sentido: EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DIVIDA DE TERCEIRO. ÔNUS 

DA PROVA DO AUTOR. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. - Ao autor incumbe o 

ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 

333, inciso I, do CPC - Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e 

não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non 

allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa nada alegar 

("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt") - É ônus do 

autor/credor comprovar a responsabilidade do requerido em relação a 

divida de terceiro. (TJ-MG - AC: 10479140122637001 MG, Relator: Cabral 

da Silva, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) 

(Grifei). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. 

TESE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO, VALOR E DE 

PRORROGAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUTOR. 

- Quando tal fato é aspecto constitutivo do direito alegado pela parte 

autora recai sobre ela o dever de comprová-lo, art. 373, I do CPC - 

Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar é quase 

não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou alegar e não 

provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom 

probare paria sunt") - Assim, não pode a tese apresentada pela parte 

autora ser acolhida (prorrogação contratual do empréstimo sem sua 

autorização), pois incomprovada, tendo em vista a assinatura constante 

dos instrumentos de prorrogação. (TJ-MG - AC: 10000190482166001 MG, 

Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 30/06/2019, Data de 

Publicação: 11/07/2019) (Grifei) Assim, a improcedência da inicial se 

impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002008-74.2019.8.11.0004 Promovente: BRUNO SOUSA 

SETUBA MILHOMEM Promovido: EXPRESSO MAIA LTDA VISTOS, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado não 

alegou preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 330, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. O autor ajuizou AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, afirmando que adquiriu 

uma passagem da empresa reclamada para embarque em Barra do 

Garças-MT, às 15h do dia 08.08.2019 e chegada na cidade de Goiânia-GO 

seria as 21h. Afirma que durante o percurso, na cidade de Iporá, o ônibus 

da empresa quebrou por volta das 19h da noite, atrasando em duas horas 

e trinta minutos a viagem. Afirma que quando o veículo estava consertado 

exalava odor desagradável do banheiro. Pugna pelo ressarcimento do 

valor pago e danos morais pela conduta abusiva da ré. Em sua defesa, a 

empresa reclamada alega que não houve o atraso mencionado pelo autor, 

e que é inevitável que os carros apresentem esporadicamente problemas 

mecânicos. Afirma que o período de 2h30min não é excessivo, sendo o 

tempo necessário para proceder o reparo. Pugna pela improcedência da 
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inicial. Inicialmente, diante da patente relação de consumo, necessário 

inverter o ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, cabendo a 

empresa reclamada apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, conforme artigo 373, II do CDC. Pois bem, resta evidente a 

falha na prestação do serviço da reclamada que ainda não minimizou de 

nenhuma forma o constrangimento vivenciado pelos passageiros. 2.2.1. 

DANO MATERIAL Apesar da falha na prestação do serviço, o autor se 

deslocou pelo percurso pretendido, de forma que entendo indevida a 

restituição do valor pago na passagem. Assim, merece improcedência os 

pedidos de danos materiais. 2.2.2. DANOS MORAIS O dano moral passível 

de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao 

patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por 

ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que 

entendo ocorrida no caso vertente. Com efeito, as empresas de transporte 

tem responsabilidade objetiva por problemas mecânicos em seus veículos, 

neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

PASSAGEIROS. ATRASO EM VIAGEM INTERESTADUAL. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. INEXISTÊNCIA DE 

CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL DEVIDA. QUANTUM MANTIDO. PRECEDENTE. O descumprimento 

do contrato de transporte ou falha na prestação do serviço contratado dá 

ensejo ao dever de indenizar o dano moral causado ao passageiro. 

Responsabilidade objetiva do transportador. Art. 14 do CDC. A 

quantificação pecuniária a título de dano moral deve corresponder à justa 

reparação da vítima, além de chancelar o infrator com desembolso 

financeiro pedagógico/punitivo, para que se sinta desestimulado a reiterar 

práticas lesivas, sem perder de vista a moderação e a proporcionalidade 

do quantum a ser fixado para não fomentar o enriquecimento injustificado. 

Mantida a Indenização fixada na sentença. APELAÇÃO IMPROVIDA. 

(TJ-RS - AC: 70076265586 RS, Relator: Guinther Spode, Data de 

Julgamento: 21/02/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 23/02/2018) Dispõe o Código Civil 

Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal artigo nos fornece o 

arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil no nosso 

ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo é possível 

concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou 

assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. Destaco que, ao 

contrário do asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou 

sim abalo moral a parte reclamante, e constatado o dano moral, deve ser 

verificada a respectiva reparação, para o imperioso atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 474, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, 

a Reclamada EXPRESSO MAIA LTDA a pagar a quantia de R$4.000,00 

(quatro mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados à 

Reclamante BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM, e por se tratar de 

obrigação contratual, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) 

ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). b) SUGIRO improcedência dos pedidos de danos materiais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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JOICY SOARES BORGES OAB - MT24924/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002017-36.2019.8.11.0004 Promovente: ALCIR DOS SANTOS 

ALVES Promovido: OI S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES A empresa reclamada apresenta áudio que comprova 

a devida contratação do serviço pelo autor, pugnando pela incompetência 

em razão da perícia técnica, caso não seja aceito o documento. No 

entanto, não havendo impugnação do promovente, não vejo impedimento 

para receber a prova apresentada. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A autora ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS, onde alega que contratou um plano de 

internet sem telefone fixo da reclamada na data de 27.04.2019 pelo valor 

de R$39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos). Afirma que no 

primeiro mês o valor foi recebido corretamente, no entanto, nos meses 

seguintes consistiam na quantia acima de R$150,00 (cento e cinquenta 

reais). Assevera que resta evidente a falha na prestação do serviço da 

reclamada. Em sua defesa, a empresa reclamada alega que o autor não 

contratou o plano no valor informado, inclusive o áudio em que o autor 

ligou para a empresa comprova a ciência dos valores pactuados. Pugna 

pela improcedência da inicial. Pois bem, pela análise dos documentos 

apresentados pelo autor, evidente que o valor de R$39,90, seria reduzido 

após o cancelamento dos serviços de telefonia, no entanto, pela conversa 

anexada pela empresa reclamada, o autor não efetuou o cancelamento do 

telefone, tendo plena ciência dos valores cobrados. Forçoso reconhecer 

que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos 

termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos 

ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um 

direito”. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser 

indenizado, levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela 

excludente da responsabilidade civil 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. REVOGO a tutela 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000857-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

FERNANDA GISELE MALACARNE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO BALDUINO LOPES DE CARVALHO OAB - GO0018864A 

(ADVOGADO(A))

HENRIQUE BORGES RIBEIRO BAPTISTA OAB - GO30848 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000857-44.2017.8.11.0004 Promovente: DANIEL PEREIRA DA 

SILVA; FERNANDA GISELE MALACARNE Promovido: J. VIRGILIO 

LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA e ADMINISTRABEM PARTICIPACOES 

LTDA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 2.1.1. 

Desistência Considerando que a parte autora não apresentou o endereço 

correto para citação da reclamada ADMINISTRABEM, entendo por excluir a 

reclamada do polo passivo. 2.1.2. Incompetência A reclamada alegou 

incompetência em razão da cláusula compromissória que prevê que as 

questões que envolvem o contrato serão discutidas no Juízo de 

Goiânia-GO. Entendo que não merece acolhimento a preliminar suscitada, 

pois a Lei 9.099/95 permite o ajuizamento da demanda no domicilio do 

autor. 2.1.3. Preclusão/ Falta de prova Não acolho a preliminar de 

preclusão por falta de prova em razão que o pedido se confunde com o 

mérito da demanda. 2.1.4. Ilegitimidade A reclamada alega ilegitimidade em 

razão de que não é parte do contrato discutido, apenas realizou a 

administração da carteira e ainda que já foi realizado distrato com a 

empresa Administrabem. REJEITO a preliminar suscitada, pois no próprio 

contrato de distrato apresentado em anexo a contestação, prevê que os 

contratos já realizados ambas empresas permanecem responsáveis 

(Cláusula 2º), havendo portanto, solidariedade. 2.1.5. Prescrição Afirma 

que o autor entabulou contrato de compra e venda em 23.04.2012 e 

ingressou com a presente ação 21.08.2017, estando prescrita. REJEITO a 

preliminar suscitada, visto que o autor afirma ter conhecimento do fato no 

ano de 2014, não havendo que falar em prescrição. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. O autor 

ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS, suscitando que efetuou a 

compra de um lote da empresa reclamada em 23.04.2012. Afirma que no 

ano de 2014 ao tentar efetuar um financiamento para construção da casa 

com a Caixa Econômica Federal, teve conhecimento que os lotes estavam 

penhorados pelo INSS. Assevera que com isso impossibilitou de realizar 

seu sonho de ter sua casa própria. Em sua defesa, a empresa reclamada 

alega que a responsabilidade pela situação apresentada é do proprietário 

do loteamento. Assevera que a comissão de corretagem recebida é 

devida, não havendo que se falar em devolução. Afirma que inexiste 

danos morais a serem ressarcidos. Analisando a situação fática 

apresentada, verifica-se pelos documentos apresentados no processo, 

verifica-se que a empresa ADMINISTRABEM adquiriu o imóveis com já com 

a restrição da penhora em 30.03.2012, onde o autor comprou em 

23.04.2012. Ainda verifica-se que na data de 28.10.2016, por 

determinação do MM Juiz da Justiça Federal foi liberada a constrição 

existente nos imóveis sobre a matricula 59.570, onde encontra-se o lote 

do autor. Assim, percebe-se que realmente a reclamada vendeu para o 

autor um imóvel com restrição, sem que tenha havido previa comunicação, 

visto que no contrato de compra e venda possui cláusula confirmando a 

ausência de restrição sobre o imóvel adquirido. Ainda, observa-se que o 

autor não pretende a rescisão do contrato, mas somente o ressarcimento 

pelo suposto abalo moral sofrido. Entendo que a situação apresentada é 

capaz de ensejar abalo moral. Assim preceitua o art. 186 do Código Civil, 

verbis: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Como se sabe, o dano moral 

pode ser definido como a lesão à bem que integra os direitos da 

personalidade. A proteção a esse bem imaterial vem insculpida em nossa 

Carta Magna, em seus artigos 1º, inciso III, e 5º, incisos V e X. Estando 

demonstrado que a promovida, agindo negligentemente, praticou um ato 

ilícito, expondo o promovente a uma situação de preocupação, ansiedade, 

constrangimento, ofendendo, inclusive, a sua dignidade, cumpre-lhe o 

dever de reparação. Logo, vislumbra-se hipótese que autoriza a 

condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral, haja 

vista que este é emergente da óbvia angústia sofrida pela reclamante. 

Vejamos: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – LOTE DE TERRENO – 

LOTEAMENTO COM RESTRIÇÕES DE USO E DE CONSTRUÇÃO – 

OMISSÃO DE INFORMAÇÕES AO ADQUIRENTE – SENTEÇA QUE ANULA O 

CONTRATO E CONDENA NA RESTITUÇÃO DOS VALORES PAGOS, COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA – SENTENÇA 

MANTIDA. Deve ser prestigiada a sentença que reconhece a figura do 

dolo, por omissão de informações relevantes e essenciais ao contrato, 

relativas às restrições de uso impostas pelo Comando Aéreo competente, 

em razão da proximidade do imóvel com relação à pista de aeroporto local, 

anula o contrato e condena a vendedora na devolução dos valores pagos, 

acrescidos de indenização dos danos morais fixados com moderação, 

observando-se, apenas, que os juros são devidos da citação e não do 

desembolso das quantias pagas. RESULTADO: apelação parcialmente 

p r o v i d a .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 0 4 2 6 4 5 7 2 0 1 0 8 2 6 0 0 1 9  S P 

0004264-57.2010.8.26.0019, Relator: Alexandre Coelho, Data de 

Julgamento: 12/08/2015, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

14/08/2015) É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

Indenizatório, punitivo, pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Cabe, 

assim, ao prudente arbítrio dos julgadores, bem como à doutrina e à 

jurisprudência, uma vez que não fixado em lei, mesmo porque impossível 

seria, a instituição de critérios e parâmetros que haverão de presidir às 

indenizações por dano moral, a fim de evitar que o ressarcimento, na 

espécie, não se torne expressão de puro arbítrio. No presente caso, 

adotam-se tais parâmetros para averiguar o montante a ser arbitrado para 

a reparação do dano moral, valendo ressaltar que as condições 

econômicas do ofensor; as circunstâncias fáticas do caso e gravidade da 

lesão e sua repercussão na vida da reclamante, considerando inclusive o 

descaso do fornecedor não tendo resolvido a situação da parte autora, 

autorizam a condenação em patamar equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR solidariamente as 

reclamadas J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA ao pagamento 

da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de dano moral, a ser 

partilhado entre os autores, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil – 

mora ex persona) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) DETERMINO a 

exclusão da reclamada ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA, diante a 

ausência de citação para compor a lide. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001787-91.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001787-91.2019.8.11.0004 Promovente: SIMIRAMY BUENO DE 

CASTRO Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES A empresa reclamada 

não alegou preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. A autora ajuizou AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO 

INDÉBITO, afirmando que possuía uma linha telefônica com a reclamada 

desde o ano de 1997, contraindo mais duas linhas para seu esposo e filha 

posteriormente. Asseverou que diante da falha na prestação do serviço, 

solicitou a portabilidade para a empresa Claro em novembro de 2018. 

Afirma que recebeu em seu e-mail em maio//2019 cobrança da prestação 

do serviço da reclamada, e depois outra em julho e quando entrou em 

contato com a reclamada, teve conhecimento de outra cobrança com 

vencimento em janeiro. Assevera a falha na prestação do serviço da 

reclamada. Em sua defesa, a empresa reclamada alegou que a autora 

cancelou os serviço em 12.12.2018, sendo que a fatura de janeiro/2019 é 

devida, referente a percentual de utilização. Afirma que a simples 

cobrança não é capaz de gerar abalo moral. Na impugnação, a parte 

autora apresenta faturas da empresa claro, confirmando que em 

dezembro já estava utilizando outra operadora, de modo que não tem 

como ter resíduos de utilização para pagamento em janeiro. Afirma ainda 

que as faturas de maio e julho são totalmente indevidas, não havendo nem 

justificativa pela reclamada. Inicialmente, diante da patente relação de 

consumo, necessário inverter o ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

VIII do CDC, cabendo a empresa reclamada apresentar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme artigo 373, II do CDC. 

Entendo cabível a inversão do ônus da prova, pois a autora apresenta 

provas suficientes que estava utilizando serviços de outra operadora no 

mês de dezembro, onde poderia a reclamada apresentar o extrato de 

utilização dos serviços, o que não o fez. Ainda, resta evidente que as 

faturas de maio e julho de 2019 são totalmente indevidas, não sendo 

justificadas pela reclamada. 2.2.1. REPETIÇÃO INDÉBITO A autora pleiteia o 

ressarcimento em dobro do valor cobrado indevidamente, no entanto, não 

comprovou o pagamento do débito, de modo que não há que se falar em 

repetição do indébito. 2.2.2.DO DANO MORAL No que tange ao pedido de 

reparação à titulo de Dano Moral, entendo que a conduta da Reclamada 

causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que cobranças indevidas frustram a relação de 

consumo e confiança entre a promovente e a promovida. É assente na 

jurisprudência atual que a cobrança de valores diversos do pactuado em 

relação de consumo, caracteriza abalo moral, passível de indenização, 

nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA, REALIZADA APÓS O CANCELAMENTO. 

DESCONSTITUIÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM EXCEPCIONALMENTE 

MODIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71008032500 RS, Relator: Luís Francisco Franco, Data de 

Julgamento: 25/10/2018, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2018) Evidente que a cobrança 

de valores indevidos é fato que configura lesão extra-patrimonial, capaz 

de gerar a condenação por dano moral. Constatado o dano moral, deve 

ser verificada a respectiva reparação, para o que imperioso o atendimento 

das vias adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da 

indenização, deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, 

bem como sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do 

sofrimento do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do 

dolo ou da culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice 

escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR a 

Reclamada TELEFÔNICA VIVO S/A a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco 

mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante SIMIRAMY BUENO DE CASTRO, valor com incidência de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil – mora ex persona) e correção monetária pelo INPC devida a 

partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) Como 

consequência da presente sentença, DECLARO INEXISTENTE as 

cobranças discutida neste processo. Fica a parte condenada ciente de 

que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001458-79.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HISLEI CESPEDE DA SILVA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEICIMAR CAMPOS DUQUES SOUZA OAB - MT25363/O (ADVOGADO(A))

DOMINGOS SAVIO DE SOUZA OAB - MT0018772A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001458-79.2019.8.11.0004 Promovente: HISLEI CESPEDE DA 

SILVA COELHO Promovido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES A reclamada alegou preliminar de incompetência em razão 

de perícia técnica, aduzindo que se não for aceito a perícia realizada pela 

mesma, não poderá o Juizado determinar realização de nova perícia. 

REJEITO a referida preliminar, visto que os elementos trazidos no 

processo são suficientes para análise do mérito da demanda, não 
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havendo que se falar em necessidade de prova pericial. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. A autora 

ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, 

asseverando em resumo, que está sendo cobrado por duas faturas de 

recuperação de consumo que totalizam R$3.284,60 (três mil, duzentos e 

oitenta e quatro reais e sessenta centavos). A autora narra fatos de 

retirada do medidor de energia, suspensão da energia indevidamente e 

necessidade de compra de novo medidor, fato aduzidos na ação nº 

1002099-04.2018.8.11.0004, que inclusive já foi julgada e reconhecida a 

falha na prestação do serviço da ré. Entendo que a situação fática trazida 

nestes autos, já foi analisado no processo mencionado, de modo que 

resta somente a análise da legitimidade da cobrança discutida. Com efeito, 

analisando o extrato de consumo após a troca do medidor de energia, não 

restou demonstrado alteração no consumo da autora, que inclusive, teve 

meses onde foram marcados abaixo do valor que estava sendo 

registrado. Assim, a reclamada não comprovou que a cobrança da fatura 

de recuperação de consumo é devida, devendo ser mantida a tutela, 

declarando a inexistência do débito. .3. Dispositivo. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA do pedido, para: a) RATIFICAR ao efeitos da tutela e 

DECLARO a inexistência do débito discutido neste processo. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002190-60.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AURO FAUSTINO RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002190-60.2019.8.11.0004 Promovente: AURO FAUSTINO 

RESENDE Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Em preliminar a 

reclamada alegou impossibilidade de inversão do ônus da prova, que 

merece REJEIÇÃO, pois diante da hipossuficiência do autor, deve aplicar a 

determinação contida no CDC. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DECISÃO LIMINAR DE PISO QUE CONSIGNOU A APLICAÇÃO DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR, COM INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NA 

RELAÇÃO TRAVADA ENTRE OS LITIGANTES. ALEGAÇÃO DE 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO 

CDC REVELA-SE POSSÍVEL QUANDO PRESENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DE 

UM DOS CONTRATANTES. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO 

PROFERIDA NA INSTÂNCIA A QUO. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-BA - AI: 

00152073420178050000, Relator: Ilona Márcia Reis, Quinta Câmara Cível, 

Data de Publicação: 11/10/2017) O promovido ainda pleiteia inépcia da 

inicial, sob o argumento de que o extrato de negativação foi produzido 

unilateralmente. No entanto considerando que o Reclamado no mérito da 

sua contestação afirma a origem da dívida e comprova o vínculo entre as 

partes, forçoso reconhecer o documento apresentado. Assim, REJEITO a 

preliminar discutida. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito 

da demanda. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. O autor ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma que teve seu 

nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção no valor de R$88,12 

(oitenta e oito reais e doze centavos). Aduz que jamais contratou os 

serviços da ré. Em sua defesa, a empresa reclamada afirma que o autor 

habilitou linha telefônica habilitou a linha telefônica de nº 66 996771336 e o 

plano de serviços. Afirma que em decorrência da ausência de pagamento 

de algumas faturas gerou o debito discutido nesta ação. Pugna pela 

improcedência da inicial. Analisando detidamente as alegações do 

promovido, verifica-se que o autor permaneceu usando os serviços do 

ano de 2016 a 2017, no endereço Rua Erval Seco, 517, Jd Bela Vista, 

Canarana-MT. Com efeito, o autor apesar de anexar aos autos, conforme 

ID 26123054, certidão de casamento e comprovante de endereço na 

cidade de Barra do Garças-MT, apresenta de forma ilegível, ainda não 

apresentou nenhum tipo de prova capaz de comprovar que não residia na 

cidade de Canarana no período alegado pela ré, inclusive, no próprio 

extrato de negativação apresentado na inicial (ID 24352406), possui uma 

negativação oriunda de loja do comercio local da cidade de Canarana, que 

em analise ao sistema PJE não possui discussão, sendo portanto, 

reconhecidamente legitima. Ainda, importante ressaltar que a parte autora 

ingressou com a discussão dos outros dois débitos constantes na 

negativação, inclusive foi verificado que a ação contra o Banco Bradesco 

(1002188-90.2019.8.11.0004), também restou demonstrado o mesmo 

endereço. Assim, evidente as verossimilhanças nas alegações da 

empresa reclamada. Com efeito, ainda que possível a inversão do ônus da 

prova, a parte autora ingressa com sua inicial carente de informações 

necessárias a conferir seu direito, não cumprindo o ônus da sua prova, 

nos termos do 373, I do CPC. Forçoso reconhecer que a Reclamada agiu 

no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Sobre o assunto: 

RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA PARA O AUTOR NA 

SENTENÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. BENEFÍCIO 

CONCEDIDO NESTA INSTÂNCIA. MÉRITO. INSCRIÇÃO SUPOSTAMENTE 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TELEFONIA. 

APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

PRECEDENTES. INCONTROVERSA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PEDIDO DO AUTOR PARA 

ALTERAÇÃO DO PACOTE DE SERVIÇOS. COBRANÇA PROPORCIONAL 

REFERENTE AO NOVO PLANO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO 

DA PRESTAÇÃO QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA 

VERIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ART. 188, I, DO CÓDIGO 

CIVIL. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 
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FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

NESTA SEDE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Constitui exercício regular de direito do credor a inclusão de 

consumidores efetivamente inadimplentes nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito. (TJ-SC - AC: 03035229720168240020 Criciúma 

0303522-97.2016.8.24.0020, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de 

Julgamento: 11/09/2018, Terceira Câmara de Direito Civil) Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil 3. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifica-se que na 

presente demanda, assim como em várias protocoladas neste Juizado, 

tratam-se de ações em que a parte ingressa no Juízo acreditando que a 

empresa não terá os documentos que comprovem seu vínculo contratual, 

e com isso terá jus a receber valor pelo abalo moral decorrente da 

negativação. Felizmente, a reclamada comprovou o vínculo contratual e a 

origem do débito, demonstrando a atitude indevida do reclamante. Assim, 

ingressando a parte autora com ação de indenização moral, sabendo que 

a divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Neste sentido: 

EMENTA: INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO NEGATIVA -EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Para que ocorra a 

condenação por litigância de má-fé, é necessário que se faça prova da 

instauração de litígio infundado ou temerário, bem como da ocorrência de 

dano processual em desfavor da parte contrária. Sendo o ajuizamento da 

ação absolutamente temerário, deve ser mantida a penalidade aplicada 

pelo MM. Juiz a quo. (TJ-MG - AC: 10000190675736001 MG, Relator: 

Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de 

Publicação: 23/08/2019) (Grifei). Assim, é indiscutível a litigância de má-fé 

da parte demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 

80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 4. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO 

PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos 

termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO 

ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da 

Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 

85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 10% sobre o 

valor da causa em honorários advocatícios em favor da parte contrária e 

10% referente as custas processuais. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002096-15.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA SILENE MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOHANA MORAES DE OLIVEIRA OAB - GO47203 (ADVOGADO(A))

TATIANE ROCHA DE OLIVEIRA OAB - MT26463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002096-15.2019.8.11.0004 Promovente: KATIA SILENE 

MACHADO Promovido: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado não 

alegou preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. A autora 

ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, afirmando 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção, visto 

que contratou um empréstimo com o Banco reclamado para pagamento de 

forma consignada. Afirma que em março/2017 os descontos pararam de 

ser cobrados, e mesmo buscando a resolução da situação, inclusive no 

PROCON não teve nenhuma resposta do reclamado. Assim entende ser 

indevida a negativação em seu desfavor. Em sua defesa, o Banco 

reclamado alega que a autora ciente que não estava sendo cobrada 

desde março/2017, não buscou regularizar seu credito, incidindo na 

própria torpeza. Afirma que a reclamação efetuada no PROCON foi contra 

réu ilegítimo, inclusive a autora ingressa na inicial com endereço correto, 

sendo evidente que tinha conhecimento desse fato. Assim, pugna pela 

improcedência da inicial. Pois bem, ainda que devido a inversão do ônus 

da prova, entende que a parte autora, deve apresentar satisfatoriamente a 

comprovação das alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC. Com 

efeito, a própria autora afirma que tinha conhecimento que não estava 

sendo realizada a cobrança do empréstimo discutido, sendo certo que se 

não estava sendo possível realizar o desconto em folha, caberia a parte 

autora promover outra forma de regularizar o débito. Neste sentido, 

colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO. MARGEM INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE DESCONTO EM 

FOLHA. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. I - Constitui ônus da parte autora 

a prova dos fatos alegados relativos aos descontos em folha de 

pagamento, pois é de sua responsabilidade diligenciar junto a instituição 

financeira a fim de regularizar o débito contratado. II - Não incide os 

honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, tendo que 

vista que já foram fixados em seu grau máximo pelo juízo de origem. 

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - 

Apelação (CPC): 01533825020178090051, Relator: JEOVA SARDINHA DE 

MORAES, Data de Julgamento: 14/02/2019, 6ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ de 14/02/2019) Ainda, resta evidente que a reclamação no 

Procon foi contra réu ilegítimo, de modo que deve ser desconsiderada a 

prova apresentada. Com isso, a reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001696-98.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO APOLO LIMA LEITE JUNIOR (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID HUMBERTO PARANAIBA QUEIROZ OAB - MT25656/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1001696-98.2019.8.11.0004 Promovente: MARCIO APOLO LIMA 

LEITE JUNIOR Promovido: MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA 

Vistos, etc. 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2.FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR A empresa reclamada 

aduz em sede de preliminar ilegitimidade passiva, argumentando que 

apenas atuou na transação como plataforma de pagamento. No entanto, 

não há que se falar em ilegitimidade, visto que a empresa reclamada atua 

como proteção da compra, conforme informação obtida no próprio site da 

e m p r e s a 

(https://www.mercadopago.com.br/ajuda/dinheiro-seguranca-compras_3

28#programa-protecao-comprador) declara: “Seremos responsáveis em 

proteger o seu dinheiro até receber o produto e estiver satisfeito com a 

sua compra. Quando pagar, o vendedor poderá ver o dinheiro na conta, 

mas terá que esperar para usá-lo, assim, você tem tempo de receber o 

produto e avaliá-lo.”. Dessa forma, independentemente se o produto foi 

adquirido fora da plataforma MERCADO LIVRE, a empresa trabalha com as 

diretrizes acima mencionadas, de forma que ao liberar o dinheiro ao 

vendedor de imediato, conforme e-mail colacionado pelo autor, incorre na 

sua responsabilidade objetiva. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. O autor ajuizou AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS, afirmando que adquiriu no site da empresa 

SHOP DA CHINA, um produto na data de 25.02.2019, e após aguardar 

alguns meses a entrega do produto, e não sendo realizada, procurou o 

site ao qual já estava desativado, e não conseguiu resolver a situação de 

forma administrativa. Em sua defesa, a empresa reclamada alega que não 

é destinatária final do pagamento, não tendo interesse na negociação 

realizada, não estando inserida na cadeia de fornecimento. Afirma que 

atua como facilitadora de pagamento online, que os vendedores não são 

prepostos da ré, e pugna pela improcedência da inicial. Como já analisado 

no tópico das preliminares, a reclamada é solidariamente responsável pela 

falha na prestação do serviço da empresa SHOP DA CHINA, pelo fato de 

ter efetuado a liberação do valor para a empresa no momento da compra 

sem aguardar o cumprimento da obrigação pela vendedora, conforme 

diretrizes previstas em seu próprio site, podendo, caso queira, valer-se da 

ação regressiva. Assim, evidente a falha na prestação do serviço. 2.2.1. 

DANOS MATERIAIS Entendo devida a restituição da quantia de R$68,70 

(sessenta e oito reais e setenta centavos), que deve ser restituído de 

forma simples diante da ausência de comprovação da má-fé. 2.2.2. DOS 

DANOS MORAIS Para que se imponha a condenação por dano moral 

necessário apenas a demonstração da conduta lesiva e do nexo de 

causalidade. In casu, restou incontroverso que o produto não fora 

entregue no prazo previsto. Posto isto, entendo que a responsabilidade da 

promovida esta indubitavelmente configurada. Com efeito, a promovente 

trouxe aos autos satisfatória documentação onde, de forma insofismável, 

demonstra a compra do produto e o pagamento, bem como, entendo 

presente o dano moral em decorrência da conduta irregular da promovida 

que manteve descaso com o consumidor. Assim, o fornecedor responde 

independentemente de culpa por qualquer dano causado ao consumidor, 

pois que, pela teoria do risco, este deve assumir o dano em razão da 

atividade que realiza. Vejamos o ensinamento de Cavalieri (FILHO, Sérgio 

Cavalieri. O direito do consumidor no limiar século XXI. Revista de Direito 

do Consumidor. Revista dos Tribunais, nº 35, jul/set. 2000, p. 105): “Uma 

das teorias que procuram justificar a responsabilidade objetiva é a teoria 

do risco do negócio. Para esta teoria, toda pessoa que exerce alguma 

atividade cria um risco de dano para terceiros. E deve ser obrigado a 

repará-lo, ainda que sua conduta seja isenta de culpa” No que tange a 

responsabilidade da promovida pelos danos causados, a mesma agiu, no 

mínimo, de forma negligente ao promover a oferta de produtos sem ter a 

certeza de que poderia entregá-los, o que configura a ilicitude de sua 

conduta. Assim preceitua o art. 186 do Código Civil, verbis: “Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

Como se sabe, o dano moral pode ser definido como a lesão à bem que 

integra os direitos da personalidade. A proteção a esse bem imaterial vem 

insculpida em nossa Carta Magna, em seus artigos 1º, inciso III, e 5º, 

incisos V e X. Estando demonstrado que a promovida, agindo 

negligentemente, praticou um ato ilícito, expondo o promovente a uma 

situação de preocupação, ansiedade, constrangimento, ofendendo, 

inclusive, a sua dignidade, cumpre-lhe o dever de reparação. Aliás, no 

próprio Estado de Mato Grosso se reconhece a configuração do abalo 

moral nesta situações: APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE 

PRODUTO VIA INTERNET – RESCISÃO DO CONTRATO PELA NÃO 

ENTREGA DO PRODUTO – DESRESPEITO PERANTE O CONSUMIDOR – 

DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – PRESQUESTIONAMENTO DA 

MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – O descumprimento 

contratual praticado na não entrega de produtos adquiridos pela internet, 

configura desrespeito perante o consumidor e é suficiente para ensejar a 

sua responsabilidade da empresa pela má-prestação dos serviços e pelos 

danos sofridos pelos seus clientes, passível assim de indenização por 

danos morais. (TJ-MT – APL: 00152479020158110041 31413/2017, 

Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 

03/05/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2017). 

(Grifei) Ainda, neste sentido: COMPRA E VENDA – DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL – NÃO ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO – AUSÊNCIA 

DE DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS DEVIDA – PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO – 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – CABIMENTO – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – São evidentes os danos morais 

causados ao autor pela desídia da ré, devendo esta responder também 

pela indenização a título de danos morais. II – A quantificação da 

compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau 

da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano 

suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir 

em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao 

ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. No 

caso dos autos, o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 

8.000,00; quantia equivalente ao dobro do valor dispendido pela compra 

dos aparelhos de ar-condicionado. III – Considerando-se a nova 

sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil para fins de 

arbitramento de honorários e a sucumbência mínima do autor consistente 

tão somente na redução do valor pleiteado a título de danos morais, 

deverão os ônus ser repartidos entre as partes, com suporte no art. 85, §

§ 2º e 8º, do mesmo Diploma Processual. (TJ-SP - APL: 

10118104120138260020 SP 1011810-41.2013.8.26.0020, Relator: Paulo 

Ayrosa, Data de Julgamento: 25/04/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 25/04/2017) (Grifei) Logo, vislumbra-se hipótese que 

autoriza a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano 

moral, haja vista que este é emergente da óbvia angústia sofrida pela 

reclamante. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, deve-se 

obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a 

capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do 

ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

Indenizatório, punitivo, pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Desta 

feita, compensa-se, com essas verbas, as angústias, as dores, as 

aflições, os constrangimentos e, enfim, as situações vexatórias em geral a 
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que o agente tenha exposto o lesado, com sua conduta indevida." Cabe, 

assim, ao prudente arbítrio dos julgadores, bem como à doutrina e à 

jurisprudência, uma vez que não fixado em lei, mesmo porque impossível 

seria, a instituição de critérios e parâmetros que haverão de presidir às 

indenizações por dano moral, a fim de evitar que o ressarcimento, na 

espécie, não se torne expressão de puro arbítrio. No presente caso, 

adotam-se tais parâmetros para averiguar o montante a ser arbitrado para 

a reparação do dano moral, valendo ressaltar que as condições 

econômicas do ofensor; as circunstâncias fáticas do caso e gravidade da 

lesão e sua repercussão na vida da reclamante, considerando inclusive o 

descaso do fornecedor não tendo resolvido a situação da parte autora em 

tempo hábil, autorizam a condenação em patamar equivalente a R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). 3. DISPOSITIVO: Por todo o exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, para: a) 

CONDENAR a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 68,70 (sessenta 

e oito reais e setenta centavos), à título de dano material, à parte autora, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o 

desembolso (Súmula 54 STJ) a citação (Art. 405 CC) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). b) CONDENAR a reclamada MERCADOPAGO COM. 

REPRESENTACAO LTDA ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), à título de dano moral, à parte autora MARCIO APOLO LIMA 

LEITE JUNIOR, e por se tratar de obrigação contratual, valor com incidência 

de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (Art. 405 CC) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001957-63.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SONIALUCE SILVERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA TAUIL ADOLFO OAB - MT0016693A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001957-63.2019.8.11.0004 Promovente: SONIALUCE SILVERIO 

DA SILVA Promovido: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES O Reclamado não alegou preliminares, de forma que 

entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a 

análise de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A autora ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, afirmando, em resumo, 

que efetuou uma negociação com o banco reclamado devolvendo o 

veículo financiado como forma de quitação do debito, conforme contrato 

em anexo. Afirma que indevidamente a reclamada negativou seu nome 

pelo débito já quitado. Em sua defesa, o Banco reclamado impugna 

genericamente as alegações iniciais aduzindo que não restou comprovado 

o abalo moral, que não praticou nenhum ilícito e pugna pela improcedência 

do pedido. Analisando os documentos apresentados no processo, 

verifica-se evidente a quitação da dívida pela parte promovente, sendo 

indevida a negativação em seu desfavor. Assim, resta evidente a falha na 

prestação do serviço. 3.1. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de 

reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que as cobranças indevidas geram aborrecimentos 

diversos de mero dissabor, uma vez que frustram a relação de consumo e 

confiança entre a promovente e a Promovida. Neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. SPC. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. 1 – Tendo em vista 

que a inscrição do nome da devedora no SPC ocorreu após o pagamento 

da dívida, resta caracterizado o ato ilícito, sendo irrelevante a 

comprovação do prejuízo. 2 – Considerando as peculiaridades do caso 

concreto, revela-se razoável e proporcional o valor fixado na sentença, a 

título de danos morais em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), sendo 

suficiente para coibir a prática ilegal de cobrar dívidas inexigíveis, 

levando-se em conta o caráter pedagógico da indenização, a considerável 

culpabilidade do réu na ocorrência do ilícito, que deixou de observar, de 

averiguar se já havia sido realizado o pagamento da dívida, bem como a 

angústia da autora que é pessoa humilde e depende de um bom nome da 

praça para fazer compras parceladas. 3 – Evidenciada a sucumbência 

recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na 

sentença para 20% do valor da condenação, conforme artigo 85, § 11 do 

CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO – 

APL: 02146455520168090100, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de 

Julgamento: 08/02/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

08/02/2019). (GRIFO NOSSO) A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 8.000,00 

(oito mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, o Reclamado BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, a pagar a quantia de 

R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante SONIALUCE SILVERIO DA SILVA, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o débito em 

discussão no processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 
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e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002189-75.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AURO FAUSTINO RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002189-75.2019.8.11.0004 Promovente: AURO FAUSTINO 

RESENDE Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Em preliminar a 

reclamada alegou impossibilidade de inversão do ônus da prova, que 

merece REJEIÇÃO, pois diante da hipossuficiência do autor, deve aplicar a 

determinação contida no CDC. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DECISÃO LIMINAR DE PISO QUE CONSIGNOU A APLICAÇÃO DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR, COM INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NA 

RELAÇÃO TRAVADA ENTRE OS LITIGANTES. ALEGAÇÃO DE 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO 

CDC REVELA-SE POSSÍVEL QUANDO PRESENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DE 

UM DOS CONTRATANTES. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO 

PROFERIDA NA INSTÂNCIA A QUO. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-BA - AI: 

00152073420178050000, Relator: Ilona Márcia Reis, Quinta Câmara Cível, 

Data de Publicação: 11/10/2017) O promovido ainda pleiteia inépcia da 

inicial, sob o argumento de que o extrato de negativação foi produzido 

unilateralmente. No entanto considerando que o Reclamado no mérito da 

sua contestação afirma a origem da dívida e comprova o vínculo entre as 

partes, forçoso reconhecer o documento apresentado. Assim, REJEITO a 

preliminar discutida. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito 

da demanda. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. O autor ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma que teve seu 

nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção no valor de R$88,12 

(oitenta e oito reais e doze centavos). Aduz que jamais contratou os 

serviços da ré. Em sua defesa, a empresa reclamada afirma que o autor 

habilitou linha telefônica nos serviços de pacotes da ré, afirma que em 

decorrência da ausência de pagamento de algumas faturas gerou o debito 

discutido nesta ação. Pugna pela improcedência da inicial. Analisando 

detidamente as alegações do promovido, verifica-se que o autor 

permaneceu usando os serviços do ano de 2014 a 2017, no endereço 

Rua Erval Seco, 517, Jd Bela Vista, Canarana-MT. Com efeito, o autor 

apesar de anexar aos autos, conforme ID 26123601, certidão de 

casamento e comprovante de endereço na cidade de Barra do 

Garças-MT, apresenta de forma ilegível, ainda não apresentou nenhum 

tipo de prova capaz de comprovar que não residia na cidade de Canarana 

no período alegado pela ré, inclusive, no próprio extrato de negativação 

apresentado na inicial (ID 24352035), possui uma negativação oriunda de 

loja do comercio local da cidade de Canarana, que em analise ao sistema 

PJE não possui discussão, sendo portanto, reconhecidamente legitima. 

Ainda, importante ressaltar que a parte autora ingressou com a discussão 

dos outros dois débitos constantes na negativação, inclusive foi verificado 

que a ação contra o Banco Bradesco (1002188-90.2019.8.11.0004), 

também restou demonstrado o mesmo endereço. Assim, evidente as 

verossimilhanças nas alegações da empresa reclamada. Com efeito, ainda 

que possível a inversão do ônus da prova, a parte autora ingressa com 

sua inicial carente de informações necessárias a conferir seu direito, não 

cumprindo o ônus da sua prova, nos termos do 373, I do CPC. Forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Sobre o assunto: RESPONSABILIDADE 

CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JUSTIÇA 

GRATUITA INDEFERIDA PARA O AUTOR NA SENTENÇA. PREENCHIMENTO 

DOS REQUISITOS LEGAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO NESTA INSTÂNCIA. 

MÉRITO. INSCRIÇÃO SUPOSTAMENTE INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. TELEFONIA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. INCONTROVERSA A EXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PEDIDO DO AUTOR PARA 

ALTERAÇÃO DO PACOTE DE SERVIÇOS. COBRANÇA PROPORCIONAL 

REFERENTE AO NOVO PLANO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO 

DA PRESTAÇÃO QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA 

VERIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ART. 188, I, DO CÓDIGO 

CIVIL. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

NESTA SEDE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Constitui exercício regular de direito do credor a inclusão de 

consumidores efetivamente inadimplentes nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito. (TJ-SC - AC: 03035229720168240020 Criciúma 

0303522-97.2016.8.24.0020, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de 

Julgamento: 11/09/2018, Terceira Câmara de Direito Civil) Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil 3. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifica-se que na 

presente demanda, assim como em várias protocoladas neste Juizado, 

tratam-se de ações em que a parte ingressa no Juízo acreditando que a 

empresa não terá os documentos que comprovem seu vínculo contratual, 

e com isso terá jus a receber valor pelo abalo moral decorrente da 

negativação. Felizmente, a reclamada comprovou o vínculo contratual e a 

origem do débito, demonstrando a atitude indevida do reclamante. Assim, 

ingressando a parte autora com ação de indenização moral, sabendo que 

a divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Neste sentido: 

EMENTA: INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO NEGATIVA -EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Para que ocorra a 

condenação por litigância de má-fé, é necessário que se faça prova da 

instauração de litígio infundado ou temerário, bem como da ocorrência de 

dano processual em desfavor da parte contrária. Sendo o ajuizamento da 

ação absolutamente temerário, deve ser mantida a penalidade aplicada 

pelo MM. Juiz a quo. (TJ-MG - AC: 10000190675736001 MG, Relator: 

Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de 

Publicação: 23/08/2019) (Grifei). Assim, é indiscutível a litigância de má-fé 

da parte demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 

80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 4. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO 

PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos 

termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO 

ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da 

Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 

85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 10% sobre o 
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valor da causa em honorários advocatícios em favor da parte contrária e 

10% referente as custas processuais. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001723-81.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0019222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001723-81.2019.8.11.0004 Promovente: LUCIANO CARVALHO 

GUIMARAES Promovido: CIELO S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado não alegou 

preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. A autora ajuizou AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C DANOS MORAIS, afirmando que contratou os serviços da ré 

referente a um aparelho de cartão de crédito e débito (maquininha de 

cartão). Aduz que efetuou o cancelamento na data de 04.01.2019, mas 

indevidamente continuou sendo cobrado pelo aluguel sem a utilização do 

produto. Em sua defesa, a empresa reclamada alega que o autor cancelou 

a máquina de lógico nº 78828566, e omite que possui outro equipamento, 

referente ao lógico nº 78644425, sendo que a partir do mês de fevereiro 

incidiu a cobrança apenas de uma maquininha no valor de R$119,90 

(cento e dezenove reais e noventa centavos). Pugna assim pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Na impugnação o autor afirma que não 

pode ser acolhido a informação da reclamada, visto que não foi 

apresentado o contrato. Em que pese as alegações do autor, existe 

grande verossimilhança nas alegações da reclamada, inclusive pela 

redução do valor da parcela, e ainda o próprio autor não trouxe aos autos 

o contrato de adesão da máquina discutida, o que não impediu de 

configurar a relação jurídica entre as partes somente com apresentação 

do contrato de cancelamento. Assim, entendo que caberia ao autor 

comprovar o cancelamento de todo o serviço, o que não o fez. Certo que 

conforme sustenta velho brocardo latino, alegar e não provar é quase não 

alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio"), neste sentido, a 

parte autora não comprovou suas alegações. A jurisprudência é uníssona 

neste sentido: EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DIVIDA DE TERCEIRO. ÔNUS 

DA PROVA DO AUTOR. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. - Ao autor incumbe o 

ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 

333, inciso I, do CPC - Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e 

não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non 

allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa nada alegar 

("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt") - É ônus do 

autor/credor comprovar a responsabilidade do requerido em relação a 

divida de terceiro. (TJ-MG - AC: 10479140122637001 MG, Relator: Cabral 

da Silva, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) 

(Grifei). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. 

TESE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO, VALOR E DE 

PRORROGAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUTOR. 

- Quando tal fato é aspecto constitutivo do direito alegado pela parte 

autora recai sobre ela o dever de comprová-lo, art. 373, I do CPC - 

Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar é quase 

não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou alegar e não 

provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom 

probare paria sunt") - Assim, não pode a tese apresentada pela parte 

autora ser acolhida (prorrogação contratual do empréstimo sem sua 

autorização), pois incomprovada, tendo em vista a assinatura constante 

dos instrumentos de prorrogação. (TJ-MG - AC: 10000190482166001 MG, 

Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 30/06/2019, Data de 

Publicação: 11/07/2019) (Grifei) Assim, merece improcedência do pedido 

inicial. 3. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifica-se que o autor na ciência da 

inexistência do contrato, ingressou com a presente ação a fim de aduzir 

inexistência de débito, omitindo a contratação de outro produto que gera a 

cobrança discutida. Felizmente, através de suas alegações a reclamada 

comprovou o vínculo contratual e a origem do débito, o que demonstrou a 

atitude indevida do reclamante. Assim, ingressando a parte autora com 

ação de indenização moral sabendo que a dívida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Neste sentido: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – 

A Ç Ã O  D E  C O N H E C I M E N T O  D E  N A T U R E Z A 

CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

E LIBERAÇÃO DO MÚTUO EM FAVOR DA AUTORA – VALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – TENTATIVA DE OBTENÇÃO DE 

VANTAGEM INDEVIDA – MULTA CORRETAMENTE APLICADA – RECURSO 

DESPROVIDO. I- Havendo provas sólidas de que autor livre e 

conscientemente contratou com a instituição financeira, a obtenção de 

empréstimo consignado, tendo ainda recebido o crédito respectivo, correta 

a sentença que declarou a validade da contratação, objeto da demanda. II- 

Constatado que o autor alterou a verdade dos fatos e valeu-se do 

processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, 

correta a imposição de multa por litigância de má-fé. Afinal, trata-se de lide 

manifestamente temerária, na qual pretendia o autor obter lucro fácil, 

movimentando desnecessariamente a máquina judiciária. (TJ-MS - AC: 

08006928920168120035 MS 0800692-89.2016.8.12.0035, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 09/07/2019, 2ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2019) (Grifei). Assim, é 

indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que 

alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 

c/c artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

10% sobre o valor da causa em honorários advocatícios em favor da 

parte contrária e 10% referente as custas processuais. Revogo tutela 

eventualmente concedida. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002188-90.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AURO FAUSTINO RESENDE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002188-90.2019.8.11.0004 Promovente: AURO FAUSTINO 

RESENDE Promovido: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Em preliminar a reclamada alegou 

falta de interesse de agir, por ausência de requerimento administrativo, no 

entanto, insurgindo-se a reclamada sobre os fatos discutidos, não há que 

se falar em ausência da pretensão resistida. Neste sentido: APELAÇÃO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. SENTENÇA. RECONHECIMENTO 

DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

SUBLEVAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR SUSCITADA NAS 

CONTRARRAZÕES. CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE 

CONTESTAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRESENÇA DE 

INTERESSE PROCESSUAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. 

TRIENAL. APLICAÇÃO DO ART. 206, § 3º, IX, DO CÓDIGO CIVIL. MARCO 

INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA 

INCAPACIDADE. Inexistência NOS AUTOS de documento atestando a 

definitividade e grau de DEBILIDADE. NECESSIDADE DE CONFECÇÃO DE 

PROVA PERICIAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELO RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. RESP Nº 1.388.030/MG. INOCORRÊNCIA DO INSTITUTO 

PRESCRICIONAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO 

ART. 932, IV, B, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO 

DO RECURSO. - Não há que se falar em carência de ação, por ausência 

de requerimento formulado na esfera administrativa, quando a parte 

promovida apresenta contestação, insurgindo-se contra o mérito da 

demanda, porquanto consubstanciada a pretensão resistida. - 

Considerando que a natureza do Seguro Obrigatório DPVAT é de 

responsabilidade civil, conforme o art. 206, § 3º, IX, do Código Civil, a 

pretensão de cobrança de indenização prescreve em três anos. (TJ-PB - 

APL: 00003534120158150351 0000353-41.2015.815.0351, Relator: DO 

DESEMBARGADOR FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO, 

Data de Julgamento: 16/01/2017, 4A CIVEL). (Grifei). O promovido ainda 

pleiteia inépcia da inicial, sob o argumento de que o extrato de negativação 

foi produzido unilateralmente. No entanto considerando que o Reclamado 

no mérito da sua contestação afirma a origem da dívida e comprova o 

vínculo entre as partes, forçoso reconhecer o documento apresentado. 

Assim, REJEITO a preliminar discutida. Por fim, assevera em preliminar a 

necessidade de extinção do feito diante da ausência de pretensão 

resistida dos danos morais. O que deve ser REJEITADA, vez que se 

tratando de discussão de negativação indevida, evidente a resistência ou 

insatisfaciência da lide. Superadas as preliminares, passo a análise do 

mérito da demanda. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. O autor 

ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS, onde afirma que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção por dois débitos que totalizam R$1.391,17 (mil, 

trezentos e noventa e um reais e dezessete centavos). Aduz que jamais 

contratou os serviços da ré. Em sua defesa, o banco reclamado afirma 

que o autor contratou o cartão de nº 4096022910111260, de bandeira 

VISA FÁCIL, emitido em 25/01/2014. Aduz que efetuou a renegociação da 

dívida, pagando somente a primeira parcela. Apresenta print da tela da 

renegociação e cópia de uma fatura de cobrança. Assim, pugna pela 

improcedência da inicial. Analisando detidamente as alegações do 

promovido, verifica-se que o cartão discutido foi cadastrado no endereço 

Rua Erval Seco, 517, Jd Bela Vista, Canarana-MT. Com efeito, o autor 

apesar de anexar aos autos, conforme ID 26123630, certidão de 

casamento e comprovante de endereço na cidade de Barra do 

Garças-MT, apresenta de forma ilegível, ainda não apresentou nenhum 

tipo de prova capaz de afirmar que não residia na cidade de Canarana no 

ano alegado pela ré, inclusive, no próprio extrato de negativação 

apresentado na inicial (ID 24352008), possui uma negativação oriunda de 

loja do comercio local da cidade de Canarana, que em analise ao sistema 

PJE não possui discussão, sendo portanto, reconhecidamente legitima. 

Assim, evidente as verossimilhanças nas alegações do banco promovido. 

Com efeito, a parte autora ingressa com sua inicial carente de informações 

necessárias a conferir seu direito, não cumprindo o ônus da sua prova, 

nos termos do 373, I do CPC. Forçoso reconhecer que a Reclamada agiu 

no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Sobre o assunto: 

RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA PARA O AUTOR NA 

SENTENÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. BENEFÍCIO 

CONCEDIDO NESTA INSTÂNCIA. MÉRITO. INSCRIÇÃO SUPOSTAMENTE 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TELEFONIA. 

APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

PRECEDENTES. INCONTROVERSA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PEDIDO DO AUTOR PARA 

ALTERAÇÃO DO PACOTE DE SERVIÇOS. COBRANÇA PROPORCIONAL 

REFERENTE AO NOVO PLANO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO 

DA PRESTAÇÃO QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA 

VERIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ART. 188, I, DO CÓDIGO 

CIVIL. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

NESTA SEDE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Constitui exercício regular de direito do credor a inclusão de 

consumidores efetivamente inadimplentes nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito. (TJ-SC - AC: 03035229720168240020 Criciúma 

0303522-97.2016.8.24.0020, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de 

Julgamento: 11/09/2018, Terceira Câmara de Direito Civil) Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil 3. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifica-se que na 

presente demanda, assim como em várias protocoladas neste Juizado, 

tratam-se de ações em que a parte ingressa no Juízo acreditando que a 

empresa não terá os documentos que comprovem seu vínculo contratual, 

e com isso terá jus a receber valor pelo abalo moral decorrente da 

negativação. Felizmente, a reclamada comprovou o vínculo contratual e a 

origem do débito, demonstrando a atitude indevida do reclamante. Assim, 

ingressando a parte autora com ação de indenização moral, sabendo que 

a divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Neste sentido: 

EMENTA: INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO NEGATIVA -EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Para que ocorra a 

condenação por litigância de má-fé, é necessário que se faça prova da 

instauração de litígio infundado ou temerário, bem como da ocorrência de 

dano processual em desfavor da parte contrária. Sendo o ajuizamento da 

ação absolutamente temerário, deve ser mantida a penalidade aplicada 

pelo MM. Juiz a quo. (TJ-MG - AC: 10000190675736001 MG, Relator: 

Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de 

Publicação: 23/08/2019) (Grifei). Assim, é indiscutível a litigância de má-fé 

da parte demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 
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80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 4. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO 

PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos 

termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO 

ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da 

Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 

85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 10% sobre o 

valor da causa em honorários advocatícios em favor da parte contrária e 

10% referente as custas processuais. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001712-52.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA BORGES DE OLIVEIRA KIST (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTAL DO ARAGUAIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001712-52.2019.8.11.0004 Promovente: JANAINA BORGES DE 

OLIVEIRA KIST Promovido: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE 

VIAGENS S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES De proêmio retifico o nome da reclamada para constar CVC 

BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A. As reclamadas aduz 

em preliminar a ilegitimidade passiva, aduzindo que a culpa do 

cancelamento da passagem é da empresa aérea e não da ré. REJEITO a 

preliminar suscitada, visto que a promovida não comprovou suas 

alegações. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A autora ingressou com AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, alegando que adquiriu 

uma passagem de IDA e VOLTA de São Paulo – Portugal com a empresa 

reclamada. Assevera que o voo de volta estava previsto para 27.03.2018, 

no entanto no momento do embarque foi informado pela agência aérea que 

havia sido cancelada pela empresa CVC. Com isso, sofreu grande prejuízo 

visto que teve que solicitar auxilio para comprar outra passagem de 

retorno. Em sua defesa, a empresa reclamada impugna as alegações de 

forma genérica, aduzindo que o cancelamento da reserva foi realizado 

pela agência de viação aérea, não podendo ser responsabilizada. No 

entanto, não apresenta nenhum documento apto a comprovar suas 

alegações. Analisando detidamente os autos, a autora comprova a 

aquisição da passagem pela empresa reclamada, e posteriormente a 

compra de outra passagem de VOLTA para a data de 26.04.2016, 

comprovando a verossimilhança na suas alegações. Assim, resta 

evidente a falha na prestação do serviço, inclusive a reclamada não 

promoveu nenhum ato para amenizar o prejuízo sofrido pela autora, ou 

justificou a situação apresentada no processo. 2.2. DANOS MATERIAIS A 

parte autora pleiteia o recebimento da quantia de R$2.401,25, referente 

aos gastos com a compra da nova passagem, e ainda a restituição em 

dobro do valor pago inicialmente pelo contrato que consiste na quantia de 

R$ 3.969,93. Entendo que cabe a autora a restituição de 50% (cinquenta 

por cento) da quantia paga pelo contrato cancelado unilateralmente pela 

reclamada, visto que a passagem de IDA foi efetivada. Também entendo 

devido a restituição da quantia paga para a aquisição de nova passagem, 

visto que o cancelamento da passagem adquirida ocasionou gastos não 

previstos para a autora. Entendo que toda restituição deve ocorrer de 

forma simples, visto que não demonstrada a má-fé da empresa reclamada, 

totalizando assim a quantia de R$4.386,23 (quatro mil, trezentos e oitenta e 

seis reais e vinte e três centavos). 2.3.2. DANOS MORAIS Não há dúvida 

de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO POR CULPA EXCLUSIVA DA 

EMPRESA RÉ, QUE NÃO HONROU COM O COMPROMISSO ASSUMIDO DE 

PROVIDENCIAR O VISTO DA AUTORA. DEVER DE RESSARCIMENTO DO 

VALOR PAGO PELO PACOTE, POIS NÃO USUFRUÍDO. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. FRUSTRAÇÃO DECORRENTE DE FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SITUAÇÃO VIVENCIADA QUE ULTRAPASSA 

A ESFERA DO MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007856826 RS, Relator: Roberto 

Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 31/07/2018, Primeira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/08/2018) É de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais). 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR o 

Reclamado a pagar a quantia R$4.386,23 (quatro mil, trezentos e oitenta e 

seis reais e vinte e três centavos) a Reclamante a título de dano material, 

valor atualizado com juros de 1% (um por cento) desde o desembolso 

(Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo 

(Súmula 43 STJ), por se tratar de responsabilidade contratual. b) 

CONDENAR, o Reclamado CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE 

VIAGENS S/A solidariamente a pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil 

reais) à título de indenização por danos morais ocasionados aos 

Reclamantes JANAINA BORGES DE OLIVEIRA KIST, valor com incidência 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Artigo 405 CC – 

mora ex persona) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). c) DETERMINO a 

secretaria que RETIFIQUE o nome do polo passivo para CVC BRASIL 

OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A. Fica a parte condenada ciente 

de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 
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decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001835-50.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENOR BEZERRA MAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

AXA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

PRISCILLA AKEMI OSHIRO OAB - SP0304931A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001835-50.2019.8.11.0004 Promovente: ALDENOR BEZERRA 

MAIA Promovido: AXA SEGUROS S.A; HAVAN LOJAS DE 

DEPARTAMENTOS LTDA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES A empresa reclamada AXA alega em preliminar 

ilegitimidade passiva, porém no contrato verifica-se que ambas as 

reclamadas legitimas. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, sendo realizada audiência de instrução com oitiva do 

depoimento pessoal da parte autora. A autora ajuizou RECLAMAÇÃO, 

afirmando que contratou um seguro das reclamadas que tinha como um 

dos prêmios o auxilio em caso de desemprego involuntário, e quando 

necessitou lhe foi negado. A seguradora AXA afirma que o seguro previa 

a possibilidade do prêmio em caso de trabalho regido pela CLT, sendo 

expressamente vedado nos termos contratuais a reparação em casos de 

serviço em comissão, que é o caso do autor. A empresa HAVAN afirma 

que a reponsabilidade cabe a seguradora, e que o autor não comprova o 

abalo sofrido. Pois bem, analisando detidamente o contrato do seguro 

discutido, verifica-se que o contrato é claro ao mencionar que garante o 

auxílio para empregados regidos pelo regime da CTL, o que evidentemente 

não é o caso do autor, que exercia a função de cargo em comissão no 

ente da Administração Pública. Dessa forma, não há como reconhecer os 

pedidos iniciais por expressa previsão contratual. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001399-91.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE FATIMA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIHUDSON SILVA NEVES (REQUERIDO)

CLAUDIO SALLES PICCHI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE TOLEDO PICCHI OAB - SP224962 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001399-91.2019.8.11.0004 Promovente: CHRISTIANE FATIMA 

BORGES Promovido: CLAUDIO SALLES PICCHI; ARIHUDSON SILVA NEVES 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES A parte 

autora não cadastrou a reclamada VASCOVEL no sistema PJE, de modo 

que não restou realizada sua citação. E considerando que na audiência de 

conciliação a parte autora nada menciona, devido exclui-la do polo passivo 

da demanda. O reclamado alega ilegitimidade passiva, sob argumento que 

a empresa Vascovel não comprou veículo da autora, e sim o vendeu, 

devendo a autora ingressar contra as pessoas que vendeu o veículo. 

Afirma que se houve a comunicação de venda, não há como imputar a 

inercia do DETRAN contra terceiros. REJEITO a preliminar suscitada, visto 

que o autor alega o motivo de inserir os reclamados no polo passivo da 

demanda, com base no princípio da asserção. Assim, entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2 MÉRITO Verifico que a 

matéria já está suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo ao julgamento antecipado do 

feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse 

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde, em síntese, suscita a parte 

autora que foi proprietária do veículo AUTOMÓVEL IMP/FORD ESCORT GL 

16V, ANO:1998 e MODELO:1999, COR BRANCA, PLACA JYX-9066, 

CHASSI 8AFZZZEHCWJ074290; e no ano de 2004 negociou o veículo 

como troca de outro na empresa Vascovel. Afirma que tem conhecimento 

que o veículo foi vendido para LEODÍDIO PEREIRA DE ARAUJO, porém não 

localizando essa pessoa, ingressa contra os reclamados para resolver a 

situação de forma judicial. Em sua defesa, os reclamados nega que tenha 

adquirido o veículo da autora, cabendo a ela ingressar contra a pessoa 

que menciona. Pugna ao final pela improcedência da inicial. Pois bem. A 

discussão cinge-se em determinar se o Autor é responsável por débitos 

tributários relacionados ao veículo que alega que foi vendido a terceiro. Da 

análise acurada dos autos, resta incontroverso que a parte autora não 

comunicou a venda de veículos ao DETRAN, não juntando os autos 

qualquer prova da venda, nem ao menos recibo de pagamento. Dispõe o 

Código de Transito Brasileiro: Art. 134. No caso de transferência de 

propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo 

de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada 

do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e 

datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas 

penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. 

Cumpre destacar que, quanto ao tributo específico IPVA, esse tem como 

fato gerador a propriedade do veículo. Ademais, não foram carreados aos 

autos nenhum comprovante de venda do veículo, fato que poderia ensejar 

prova que o Autor não era mais proprietário à época, porém, não se 

desincumbiu de tal ônus (art. 373, I do CPC). Ressalte-se, ainda, que não 

foi juntada cópia da Autorização para Transferência de Propriedade de 

Veículo, conhecido como "DUT", ou qualquer prova de que terceiro detém 

a propriedade do bem, o que poderia afastar a sua responsabilidade pelos 

débitos em questão. De fato, a transmissão da propriedade de bens 

móveis de bens móveis, dentre os quais se inclui o veículo, se dá pela 

simples tradição do bem ao adquirente e não pelo seu registro no órgão 
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competente (art. 1267 do Código Civil), sendo certo que a eventual 

inobservância da comunicação da venda à autoridade de trânsito não 

descaracteriza o negócio celebrado. Todavia, ainda que se entenda que a 

transferência da titularidade de bens móveis opera-se pela tradição, é 

certo que o autor não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia. 

A propósito: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE 

PROPRIEDADE VEICULAR. DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO FISCAL. (...) 

VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO 

DETRAN. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR DÉBITOS FISCAIS. APELAÇÃO NÃO 

PROVIDA. (TJ-BA - APL: 05025930520158050001, Relator: Marcos 

Adriano Silva Ledo, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018) 

Certo que conforme sustenta velho brocardo latino, alegar e não provar é 

quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio"), neste 

sentido, a parte autora não comprovou suas alegações. A jurisprudência é 

uníssona neste sentido: EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DIVIDA DE 

TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. 

- Ao autor incumbe o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, 

nos termos do art. 333, inciso I, do CPC - Conforme propugna velho 

brocardo latino, alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non 

probatio quasi non allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa 

nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt") - É ônus 

do autor/credor comprovar a responsabilidade do requerido em relação a 

divida de terceiro. (TJ-MG - AC: 10479140122637001 MG, Relator: Cabral 

da Silva, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) 

(Grifei). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. 

TESE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO, VALOR E DE 

PRORROGAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUTOR. 

- Quando tal fato é aspecto constitutivo do direito alegado pela parte 

autora recai sobre ela o dever de comprová-lo, art. 373, I do CPC - 

Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar é quase 

não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou alegar e não 

provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom 

probare paria sunt") - Assim, não pode a tese apresentada pela parte 

autora ser acolhida (prorrogação contratual do empréstimo sem sua 

autorização), pois incomprovada, tendo em vista a assinatura constante 

dos instrumentos de prorrogação. (TJ-MG - AC: 10000190482166001 MG, 

Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 30/06/2019, Data de 

Publicação: 11/07/2019) (Grifei) Portanto, sem a necessária comunicação 

e nem ao menos a prova efetiva da tradição dos bens, deve o autor 

responder pelos débitos conforme previsão legal, e ainda diante desses 

fatos, é impossível reconhecer a declaração de inexistência de 

propriedade. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com resolução de mérito. DETERMINO a exclusão da 

empresa VASCOVEL do polo passivo da demanda, diante da sua não 

citação. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001275-11.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO JOSE VIVAN (REQUERENTE)

MARLENE SIMIONI VIVAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001275-11.2019.8.11.0004 Promovente: MARLENE SIMIONI 

VIVAN; JUSCELINO JOSE VIVAN Promovido: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS e BANCO DO BRASIL S/A 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO O autor ajuizou AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

afirmando que está sendo cobrado indevidamente por uma dívida no valor 

de R$ 83.999,22 (oitenta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e 

vinte e dois centavos) em razão de ter assumido a dívida como avalista. 

No entanto, afirma que a dívida já se encontra quitada. Os autores não 

apresentaram na inicial a prova da negativação, mas sim o extrato onde 

demonstra ser garantidor da dívida mencionada. Com efeito, também não 

foi apresentado o comprovante de quitação do débito. O artigo 292, II do 

CPC dispõe: Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da 

reconvenção e será I – na ação de cobrança de dívida, a soma 

monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de 

outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação; II – na 

ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor 

do ato ou o de sua parte controvertida; Com efeito, o valor da ação deve 

ser o valor do débito discutido, que se encontra superior a alçada desde 

Juízo. É certo que não há como declarar inexistente uma dívida, sem 

adentrar o mérito da relação contratual discutida, inclusive pelos autores 

afirmarem a livre contratação. Desse modo, a incompetência deste Juizado 

se impõe diante do valor da causa, que ultrapassa quarenta salários 

mínimos, teto deste Juizado. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA. DISTRATO. VALOR DO CONTRATO. INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR SUPERIOR AO LIMITE DE ALÇADA (40 

SALÁRIOS MÍNIMOS). PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na 

origem, a parte autora pleiteia a rescisão do contrato de promessa de 

compra e venda de imóvel, requerendo a devolução das arras 

confirmatórias no valor de R$ 20.000,00. 1.1. O juízo sentenciante 

extinguiu o processo sem julgamento do mérito em razão da incompetência 

dos juizados especiais para processar e julgar o feito. 2. Irreparável a 

sentença. A demanda versa sobre a rescisão de contrato de promessa de 

compra e venda de imóvel no valor de R$ 350.000,00 (págs. 16/19 .pdf), 

devendo este importe corresponder ao valor da causa, nos termos do 

artigo 292, inciso II, do CPC. Desse modo, escorreito o reconhecimento da 

incompetência deste juizado para julgar a presente demanda, tendo em 

vista que o valor do pacto que supera o limite de alçada dos juizados 

especiais. Precedente: (Acórdão n.943512, 07011437420158070005, 

Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/05/2016, 

Publicado no DJE: 02/06/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenados os 

recorrentes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% do valor da causa. A súmula de julgamento servirá de 

acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ-DF 

07081886220168070016 0708188-62.2016.8.07.0016, Relator: FLÁVIO 

FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/02/2017, 1ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 16/02/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. 

Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de 

incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei de 

regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO sem análise de mérito, nos 

termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95, em razão do valor da 

causa. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002001-19.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE CARVALHO SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002001-19.2018.8.11.0004 Promovente: MARIA APARECIDA DE 

CARVALHO SILVA Promovido: SABEMI SEGURADORA S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Trata-se de AÇÃO 

ANULATORIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte autora alega que foi surpreendida 

com a cobrança de um contrato de seguro que não contratou. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é devida apresentando 

documento que comprova a origem do débito. Diante do contrato 

apresentado, e da similitude das assinaturas, a parte autora foi intimada 

para comparecer na secretaria deste Juizado. Com efeito, a parte autora 

compareceu, conforme ID 23484532, e assinou declaração afirmando que 

a assinatura no bojo do contrato apresentado pelo reclamado não é sua. 

Diante desses fatos, entendo que há a necessidade da realização da 

pericia grafotécnica dos documentos original do contrato, sendo que no 

âmbito dos juizados especiais em que o processo se orienta pelos 

critérios de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, nos termos do artigo 2, da lei 9.099/95, fica o Juizado 

prejudicado de analisar o mérito da questão. Com efeito, o Juizado é 

incompetente para realizar pericias que demandem maior complexidade, 

nos termos do artigo 3º da lei. Nesse sentido: DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. DOCUMENTO 

ACOSTADO PELO RÉU. NECESSIDADE DE EXAME GRAFOTÉCNICO. 

SENTENÇA ANULADA EX OFFÍCIO. Prova pericial que deveria ter sido 

produzida nos autos, pois o réu juntou documentos que induzem a 

contratação do empréstimo pelo autor, bem como os documentos pessoais 

do mesmo. Confirmação de que as assinaturas exaradas pelo autor são 

verdadeiras ou não, que se dará somente através de perícia grafotécnica. 

Sentença anulada ex offício. (TJ-SP - APL: 10090379720178260047 SP 

1009037-97.2017.8.26.0047, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de 

Julgamento: 28/08/2018, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 28/08/2018) CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO. CONTRATO 

DE DESCONTO DE TERCEIROS. EMBARGOS DE DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE 

RETIRADA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA E DE NÃO MAIS ASSINAR 

QUALQUER CONTRATO PELA EMPRESA. ALEGAÇÃO DO RÉU DE QUE A 

ASSINATURA FOI LANÇADA PARA AVALIZAR O CRÉDITO TOMADO 

PELA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE EXAME GRAFOTÉCNICO 

PARA APURAR A VERDADE DOS FATOS. SENTENÇA CASSADA. 

Existindo dúvida sobre a veracidade da assinatura lançada no contrato 

executado, necessário se faz a produção de perícia grafotécnica para 

constatar qual das partes tem razão em suas alegações, o autor ou o réu. 

Isso porque, se o autor assinou o contrato como avalista, mesmo não 

fazendo mais parte da sociedade empresária, responderá pelo débito 

existente. Apelação provida. (TJ-SP - APL: 10229853720148260007 SP 

1022985-37.2014.8.26.0007, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de 

Julgamento: 28/09/2016, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 28/09/2016) Sendo assim, incontestável é a incompetência 

desse Juízo para análise deste processo, conforme alegado em sede de 

preliminar pelo Banco Réu. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e 

da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art.3, e artigo 51, II, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem análise do mérito diante da 

necessidade da realização da pericia grafotécnica. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001930-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIR CAZELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO(A))

JACQUES ANTUNES SOARES OAB - RS75751 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001930-17.2018.8.11.0004 Promovente: EVANIR CAZELLI 

Promovida: CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado não 

alegou preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. REVELIA 

Verifica-se que o advogado da empresa reclamada, apesar de 

devidamente intimado, não compareceu na audiência de instrução, de 

modo que deve ser aplicado os efeitos da revelia. Ressalto, que os efeitos 

da revelia é relativo, cabendo a parte autora a comprovação de suas 

alegações. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, sendo realizada audiência de instrução com a oitiva de uma 

testemunha da parte autora e uma da parte reclamada, bem como 

depoimento pessoal da parte autora. A autora ajuizou AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, aduzindo, em resumo, que em 

agosto de 2018, se dirigiu a empresa ré a fim de comprar calçados em seu 

crediário, como de costume. Afirma que após escolher os produtos 

dirigiu-se até o caixa para efetuar o pagamento sendo surpreendida com a 

informação de que não poderia efetuar a compra pois deveria comprovar 

sua renda. Aduz que foi até o gerente da loja em busca dos motivos da 

negativa, sendo informado pelo mesmo que não havia nenhuma restrição, 

podendo efetuar suas compras, no entanto aduz que por estar se 

sentindo constrangida foi embora sem levar os produtos. Em sua defesa, 

a reclamada alega que a autora não comprova ser cliente da empresa, e 

ainda que a solicitação de preenchimento de determinadas condições é 

plenamente licito para concessão de crediário. Afirma que a situação 

narrada pela autora é vaga, não demonstrando qualquer lesão sofrida. Na 

impugnação a autora afirma que sofreu o dano pela forma vexatória que 

foi tratada, inclusive porque negaram o crediário e após o gerente 

confirmou que não havia nenhum impedimento. Em audiência de instrução, 

a parte autora alega que estava com seus filhos fazendo compras, e 

entrou na loja da reclamada, para comprar alguns presentes. Afirma que 

ficou em média de duas horas escolhendo os calçados, e quando foi para 

a fila do caixa, tinha em torno de quatro pessoas. Afirma que a caixa 

afirmou que deveria comprovar a renda para a autora efetivar as 
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compras. Aduz que foi transferida para a mesa do lado onde foi verificado 

a ausência de pendencia. Afirma que foi informada que o motivo do 

ocorrido foi em razão do lapso temporal que a autora não efetuava 

compra, no entanto assevera que havia efetuado a última compra em 

2017, transcorrendo em média cinco meses. Assevera que optou por não 

efetivar a compra, mesmo que autorizado porque ficou constrangida e 

nervosa. Afirma que a atendente informou que não precisava fazer a 

atualização pois tinha realizado um ano antes. A filha da parte autora, 

ouvida como informante, afirmou em resumo as mesmas alegações da 

autora, e assevera ter sofrido constrangimento pelo tom alto de voz da 

caixa. A testemunha da reclamada DELIAN, que afirmou ser gerente da 

empresa, ouvida como informante. Afirma que quando o cliente fica mais 

de seis meses sem efetuar compra, as caixas pedem a para a cliente 

comparecer na mesa ao lado para atualização do cadastro, e liberação de 

novas compras. Afirma que na atualização solicita endereço, telefone de 

forma verbal. Assevera que não se recorda de ver nenhuma situação de 

constrangimento, inclusive não se lembrando da situação trazida aos 

autos pela reclamante. Verifico que a situação apresentada no processo 

não se trata de aplicabilidade do CDC com a inversão do ônus da prova, 

pois cabe a parte autora demonstrar o abalo sofrido e a falha na 

prestação do serviço. Com efeito, a própria autora alega que a última 

atualização realizada ocorreu há mais de um ano da data mencionada, 

sendo que a última compra teria ocorrido cinco meses atrás. No entanto, a 

autora não apresentou nenhum documento, como comprovante de 

pagamento ou extrato da fatura do cartão de crediário que demonstra 

suas alegações quanto ao período que permaneceu sem atualizar seu 

cadastro na empresa. Ainda, quanto a alegação da autora de que não 

adquiriu os produtos em razão do constrangimento sofrido, não resta 

demonstrado, visto que a autora alega que após obter a informação da 

necessidade de atualização, se dirigiu ao caixa ao lado e verificou que 

poderia ser realizado a compra normalmente. Fato é que a autora 

permaneceu no local após a negativa da venda, momento que anula a 

alegação de que não finalizou a compra por constrangimento. Ressalta-se 

também que a filha da autora informou que a mesma adquiriu o mesmo 

sapato no dia seguinte por valor maior em outra loja, prova também não 

anexada no processo. Assim, não se incumbiu de demonstrar suas 

alegações, sendo certo que a informante apresentada no processo, não 

deve ser considerada como prova imparcial, visto que evidente interesse 

na demanda em favor da sua mãe. Certo que conforme sustenta velho 

brocardo latino, alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non 

probatio quasi non allegatio"), neste sentido, a parte autora não 

comprovou suas alegações. A jurisprudência é uníssona neste sentido: 

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DIVIDA DE TERCEIRO. ÔNUS 

DA PROVA DO AUTOR. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. - Ao autor incumbe o 

ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 

333, inciso I, do CPC - Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e 

não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non 

allegatio") ou alegar e não provar o alegado, importa nada alegar 

("Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt") - É ônus do 

autor/credor comprovar a responsabilidade do requerido em relação a 

divida de terceiro. (TJ-MG - AC: 10479140122637001 MG, Relator: Cabral 

da Silva, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) 

(Grifei). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. 

TESE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO, VALOR E DE 

PRORROGAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUTOR. 

- Quando tal fato é aspecto constitutivo do direito alegado pela parte 

autora recai sobre ela o dever de comprová-lo, art. 373, I do CPC - 

Conforme propugna velho brocardo latino, alegar e não provar é quase 

não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio") ou alegar e não 

provar o alegado, importa nada alegar ("Allegare nihil et allegatum nom 

probare paria sunt") - Assim, não pode a tese apresentada pela parte 

autora ser acolhida (prorrogação contratual do empréstimo sem sua 

autorização), pois incomprovada, tendo em vista a assinatura constante 

dos instrumentos de prorrogação. (TJ-MG - AC: 10000190482166001 MG, 

Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 30/06/2019, Data de 

Publicação: 11/07/2019) (Grifei) Assim, a improcedência da inicial se 

impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001926-43.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA TAUIL ADOLFO OAB - MT0016693A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADNILSON DE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO TIBERIO OAB - MT12498-B (ADVOGADO(A))

JOICY SOARES BORGES OAB - MT24924/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001926-43.2019.8.11.0004 Promovente: LUIZ FERRARI 

Promovido: ADNILSON DE CARVALHO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO O autor ajuizou AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS, sendo que o próprio autor na inicial 

informa que o valor do contrato atinge a quantia de R$140.000,00 (cento e 

quarenta mil reais). E apesar de mencionar o valor de causa diverso, 

determina o artigo 292, II do CPC: Art. 292. O valor da causa constará da 

petição inicial ou da reconvenção e será I – na ação de cobrança de 

dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora 

vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da 

ação; II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o 

cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato 

jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; Com efeito, o valor 

do débito discutido consiste no valor do contrato, visto que a parte autora 

pleiteia inclusive a rescisão contratual. Desse modo, a incompetência 

deste Juizado se impõe diante do valor da causa, que ultrapassa quarenta 

salários mínimos, teto deste Juizado. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA. DISTRATO. VALOR DO CONTRATO. INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR SUPERIOR AO LIMITE DE ALÇADA (40 

SALÁRIOS MÍNIMOS). PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na 

origem, a parte autora pleiteia a rescisão do contrato de promessa de 

compra e venda de imóvel, requerendo a devolução das arras 

confirmatórias no valor de R$ 20.000,00. 1.1. O juízo sentenciante 

extinguiu o processo sem julgamento do mérito em razão da incompetência 

dos juizados especiais para processar e julgar o feito. 2. Irreparável a 

sentença. A demanda versa sobre a rescisão de contrato de promessa de 

compra e venda de imóvel no valor de R$ 350.000,00 (págs. 16/19 .pdf), 

devendo este importe corresponder ao valor da causa, nos termos do 

artigo 292, inciso II, do CPC. Desse modo, escorreito o reconhecimento da 

incompetência deste juizado para julgar a presente demanda, tendo em 

vista que o valor do pacto que supera o limite de alçada dos juizados 

especiais. Precedente: (Acórdão n.943512, 07011437420158070005, 

Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/05/2016, 

Publicado no DJE: 02/06/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenados os 

recorrentes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% do valor da causa. A súmula de julgamento servirá de 

acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ-DF 

07081886220168070016 0708188-62.2016.8.07.0016, Relator: FLÁVIO 

FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/02/2017, 1ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 16/02/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. 

Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de 

incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei de 

regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. 3. DISPOSITIVO Diante do 
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exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO sem análise de mérito, nos 

termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95, em razão do valor da 

causa. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000999-77.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALMEIDA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROMEIRO MIRANDA OAB - MT25228/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000999-77.2019.8.11.0004 Promovente: FRANCISCO ALMEIDA 

MARTINS Promovido: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e 

BANCO BMG S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES O banco Olé Bonsucesso aduziu preliminar de 

DECANDENCIA E PRESCRIÇÃO, aduzindo que o inicio dos descontos 

ocorreu no ano de 2010, não podendo mais discutir a cobrança. REJEITO a 

preliminar suscitada, tendo em vista que a cobrança ainda ocorre, e o 

autor busca a suspensão dos descontos, não havendo que se falar em 

decadência ou prescrição. Assim, não falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo 

qual passo a análise de mérito. 2.2. DO MÉRITO A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito no estado do processo, a teor 355, I, do Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. O autor ajuizou AÇÃO DE DESCONTITUIÇÃO 

EM FOLHA DE PAGAMENTO, afirmando que em novembro/2016, contratou 

empréstimos com os reclamados, e que buscando informações junto ao 

seu patrono teve conhecimento que se trata de dívida impossível de 

quitação visto que o negócio realizado não se tratava de empréstimo e sim 

de saque de cartão de crédito na modalidade tele saque, sendo 

descontado somente o valor mínimo em sua folha de pagamento. Em sua 

defesa (ID 21194423), o Banco OLÉ apresenta o contrato de origem da 

dívida que demonstra a contratação de cartão de crédito, afirmando que 

foram realizados nove saques com transferência para a conta bancaria 

do autor. Afirma que desconta um mínimo na folha de pagamento do autor, 

cabendo ao mesmo promover o pagamento do restante da fatura que é 

encaminhada mensalmente para seu endereço. E que diante do não 

pagamento da fatura, acumula juros e multa, aumentando o valor da dívida. 

O Banco BMG em sede contestatória (ID 24783973), afirmou que a parte 

autora tinha ciência do contrato de cartão de crédito, conforme assinatura 

em documento anexo. Afirma que foi realizado cinco saques que foram 

depositados diretamente na sua conta bancaria. Afirma que existe o 

desconto de uma margem consignável em folha, e o restante deve ser 

pago pela fatura, ao qual a parte autora não efetuou o pagamento. 

Inicialmente, diante da patente relação de consumo, necessário inverter o 

ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, cabendo a empresa 

reclamada apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

autor, conforme artigo 373, II do CDC. Analisando detidamente os 

documentos apresentados pelos reclamados em contestação, resta 

evidente a legitima contratação do autor, visto que não pode valer-se da 

própria torpeza para pleitear direito contraído. Assim, o autor 

evidentemente contratou os serviços prestados na forma de cartão de 

crédito, e deveria efetuar a complementação do valor através do 

pagamento da fatura, que não realizou. Neste sentido: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c pretensão INDENIZATÓRIA. Alegação da 

parte autora de que está sendo cobrada indevidamente por despesa de 

cartão de crédito, embora tenha celebrado contrato de mútuo com 

previsão de quitação do débito através de consignação em folha de 

pagamento. Erro não caracterizado. Apelado que apresenta contrato 

assinado pelo consumidor. Os documentos trazidos à colação informam 

que o autor realizou contrato de "adesão ao cartão de crédito", com todos 

os encargos inerentes a este tipo de negócio jurídico. Saques efetuados 

por meio do cartão de crédito, cujo valor foi depositado diretamente na 

conta corrente do consumidor. Inexistência de error in procedendo. Autor 

que se manifestou em réplica sobre os termos da contestação e 

documentos apresentados por seu ex adverso, além de manifestar 

expressamente seu desinteresse em produzir novas provas. 

Entendimento consolidado no STJ no sentido de que não há sequer 

obrigatoriedade no proferimento da decisão saneadora. Inversão do ônus 

probandi que não desonera a parte autora de produzir prova mínima do 

seu alegado direito. Inteligência das disposições insculpidas no verbete nº 

330, da Súmula de Jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça. 

Alegações autorais que não se sustentam em lastro probatório mínimo. 

Não restou demonstrado qualquer vício de consentimento na realização 

dos saques através de cartão de crédito. Ademais, o autor se beneficiou 

do numerário posto à sua disposição, fato este que, por si só, autoriza as 

cobranças realizadas. Teses desenvolvidas pela parte autora que foram 

fulminadas pela documentação acostada aos autos pela instituição 

recorrida. Acerto da sentença. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 

00112566720148190058, Relator: Des(a). CLÁUDIO LUIZ BRAGA 

DELL'ORTO, Data de Julgamento: 16/10/2019, DÉCIMA OITAVA CÂMARA 

CÍVEL) Assim, a improcedência da inicial se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com 

fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, c/c art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, para: 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001639-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E MORAES LIMA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LISTAD COMUNICACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ROMOFF OAB - SP0126949A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001453-91.2018.811.0004 Promovente: E MORAES LIMA - ME 

Promovido: LISTAD COMUNICACOES LTDA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES A empresa reclamada alega em 

preliminar, incompetência em razão da ilegitimidade da parte autora para 
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demandar ações no Juizado. Não merece acolhimento a preliminar da 

ausência de comprovação da condição de microempreendedor individual 

da autora. Verifica-se no ID n.º 15440848 a demonstração inequívoca de 

que a parte requerente ocupa a condição de microempreendedor 

individual. Entendo que não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo 

qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde 

em resumo aduz a parte autora que sua secretaria recebeu uma ligação 

da reclamada informando da necessidade de renovação do contrato sob 

pena de cancelamento dos serviços da internet da OI. Afirma que de 

imediato procedeu a assinatura do documento necessário, visto que 

internet é indispensável para o funcionamento da empresa. Alega que 

após sete dias, que entende que foi proposital em razão do prazo de 

arrependimento do CDC, a reclamada começou a efetuar ligações de 

cobranças sob ameaça de inserção do nome da autora nos órgãos de 

proteção. Afirma que solicitou o cancelamento e a reclamada pleiteou a 

cobrança da quantia de R$1.440,00 como multa, e diante desse fato 

registrou boletim de ocorrência pela atitude fraudulenta da ré, que se 

identificou como outra empresa para conseguir a assinatura da autora. Em 

sua defesa, a empresa reclamada alega que gerencia anúncios de 

empresa na internet. Afirma que a autora quer justificar o arrependimento 

tardio e injustificável pelas alegações expostas. Afirma que inexiste 

dúvida quanto ao contrato firmado entre as partes. Aduz que procedeu o 

cumprimento do contrato na forma pactuada. Relata sobre a validade do 

contrato e pugna ao final a improcedência da inicial. No presente caso 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se a empresa 

autora de destinatária final do produto, razão pela qual deve ser 

enquadrada no conceito de consumidora estabelecida no art. 2º do CDC. 

O Código de Defesa do Consumidor é claro ao dispor sobre a possibilidade 

da pessoa jurídica ser considerada consumidora. O art. 2º do CDC 

preceitua que “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou 

utiliza produto ou serviço como destinatário final.” Nesse sentido: 

QUESTÃO DE ORDEM SUBMETIDA AO COLEGIADO. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO 

CONFIGURADA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. 

PRESTADORA DE SERVIÇO. GOLPE DA LISTA TELEFÔNICA. 

DESTINATÁRIO FINAL. CÂMARAS CÍVEIS ESPECIALIZADAS EM DIREITO 

DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. 

1. Conflito Negativo de Competência suscitado, por considerar que a 

apelada é consumidora final do serviço de divulgação em lista telefônica, e 

não o utilizando para implementação na sua atividade empresarial. 2. 

Caracterização da vulnerabilidade técnica e fática da apelada que enseja 

a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 3. Competência absoluta 

das 23.ª a 27.ª Câmaras Cíveis para julgar recurso que verse sobre direito 

do consumidor, distribuído a partir de 02 de setembro de 2013, e sem 

anterior prevenção. (TJRJ - APL 04873417420128190001, Vigésima 

Primeira Câmara Cível, Relatora DES. MÔNICA DE FARIA SARDAS, 

Julgamento em 03 de Dezembro de 2013 P. 07/02/2014). (grifei) 

Analisando o contrato de adesão anexado no ID n.º 15440420, verifica-se 

que ele não está de acordo com os ditames do Código Consumerista, o 

qual dispõe: Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham 

sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas 

unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o 

consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. 

[...] § 3o Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos 

claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não 

será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo 

consumidor. § 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do 

consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata 

e fácil compreensão. Ainda, Sobre o tema dispõe o CDC, que se presume 

exagerada a cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa 

para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o 

interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51 § 

1.º inciso III). Importante asseverar que neste Juizado Especial de Barra do 

Garças-MT, bem como em várias outras comarcas em Mato Grosso, 

conforme analise ao sistema do PJE, não é a primeira ação reclamando da 

conduta da empresa reclamada, pois em diversas demandas a alegação é 

a mesma, de que ligam nas empresas somente afirmando tratar-se de uma 

atualização da lista telefônica, mas na verdade trata-se de uma 

contratação de serviços não solicitada. De acordo com a Lei 9.099/95 o 

Juiz dirigirá o processo com liberdade e adotará a decisão que reputar 

mais justa e equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade 

para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para 

dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Art. 6º O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. E por 

tais razões e pelas provas anexadas aos autos (contrato de adesão, 

boletim de ocorrência) é certo afirmar que o convencimento foi no sentido 

de ter existido uma contratação sem consentimento. Certo que o contrato 

firmado por meio de fraude gera a nulidade do pacto, nos termos do art. 

104, inciso III do Código Civil (forma prescrita ou não defesa em lei). 

Portanto, os valores cobrados a título de prestação de serviços de 

divulgação publicitária devem ser considerados inexistentes, tendo em 

vista que não houve contratação de tais serviços de forma consentida. 

Anoto que em qualquer relação negocial, principalmente nos contratos 

comutativos e sinalagmáticos, exige-se das partes um comportamento 

probo e ético, voltado para o cumprimento das obrigações assumidas, tal 

como dispõe o art. 422 do Código Civil: "Art. 422 Os contratantes são 

obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua 

execução, os princípios de probidade e boa-fé." Assim, para a 

caracterização da responsabilidade civil o legislador exige a 

demonstração do dano sofrido pela vítima, da culpa do agente e do nexo 

causal entre um e outra, a teor do que estabelecem os artigos. 186 e 927 

do Código Civil. De outro lado, não se olvida que a pessoa jurídica possa 

sofrer violação em sua honra (Súmula 227 do STJ), mas a regra é de que 

o dano extrapatrimonial sofrido pela sociedade não é presumido em virtude 

de não possuir honra subjetiva e sim objetiva, entendida como no respeito, 

admiração, apreço e consideração que os outros dispensam à empresa. 

Quando se trata de pessoa jurídica, portanto, o tema da ofensa à honra 

propõe uma distinção fundamental entre honra subjetiva e objetiva. A 

primeira é inerente à pessoa física, que está no psiquismo de cada um e 

pode ser ofendida com atos que atinjam a sua dignidade, respeito próprio, 

autoestima, causadores de dor, humilhação ou vexame. A segundo 

externa ao sujeito, que consiste no respeito, admiração, apreço, 

consideração que os outros dispensam à pessoa. Verifica-se que a prova 

trazida na inicial é suficiente para reconhecer que a situação excedeu a 

condição de mero dissabor, pois o proprietário (a) da empresa foi vítima de 

fraude e tal conduta não pode sair impune aos olhos da sociedade e do 

Poder Judiciário. Tal conduta deve ser reprimida e sancionada 

financeiramente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS - RAZÕES DISSOCIADAS - PRELIMINAR 

REJEITADA - CONTRATO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA - "GOLPE DA 

LISTA TELEFÔNICA" - NULIDADE DO CONTRATO - REPARAÇÃO DEVIDA. 

- Não há que se falar em inépcia recursal, quando as razões de apelação 

não estão dissociadas dos fundamentos da sentença e demonstram o 

interesse em recorrer. Considerado nulo o contrato em ação que tramitou 

perante o Juizado Especial, ainda que a parte autora seja a pessoa jurídica 

em que o autor trabalhava, deverá ser observada a decisão proferida 

naquela ação, mantendo-se a determinação de restituição dos valores 

despendidos pelo autor, funcionário da requerida, em relação à referida 

relação contratual. Mantém-se a condenação por danos morais, em razão 

de ter o autor firmado em nome de sua empregadora contrato eivado de 

nulidade, considerando pela jurisprudência como "golpe da lista 

telefônica". (AC 10348150001876002 MG, 14ª CÂMARA CÍVEL, Relatora 
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Valdez Leite Machado, julgamento 29 de Setembro de 2016, Publicação 

07/10/2016). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor e, 

ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Assim, tais diretrizes permitem fixar a 

indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, a 

Reclamada LISTAD COMUNICACOES LTDA a pagar a quantia de 

R$7.000,00 (sete mil reais) à título de indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante E MORAES LIMA - ME, valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir do prejuízo 

(Súmula 54 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente o contrato discutido neste processo. Fica a parte condenada 

ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não 

houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos 

termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001972-32.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DOMINGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUARES BATISTA MACHADO OAB - MT0020185A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001972-32.2019.8.11.0004 Requerente: RICARDO DOMINGUES 

DA SILVA Requerido: MOVEIS ROMERA LTDA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. REVELIA Decreto a revelia da 

promovida com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, pois 

apesar de devidamente citada, deixou de comparecer à sessão de 

conciliação e apresentar contestação. No entanto, considero que a revelia 

é relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial serão 

considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde, em síntese, afirma a parte autora 

que sua esposa recebeu uma ligação das Lojas Romeira e nesta ligação, o 

atendente informou que gostaria falar com o Autora acerca dos utensílios 

que este havia comprado. Afirma que sua esposa ficou indignada pois, 

não sabia de tal compra, o que ocasionou uma grande discussão entre o 

casal, causando, inclusive, o cancelamento de sua festa de casamento, já 

agendada. Afirma que ao entrar em contato com a empresa, foi informado 

que existia um débito que fora feito pelo autor, e foi descrito os itens que 

foram adquiridos, por áudio. Motivo pelo qual pleiteia a declaração da 

inexistência do débito bem como, a indenização pelos danos morais 

sofridos. Pois bem. No caso sub judice verifica-se que a reclamante afirma 

ter sofrido constrangimentos em decorrência de uma ligação realizada 

pela reclamada, a qual ocasionou o termino de seu relacionamento. 

Todavia, conforme se observa dos elementos disponíveis autos, a parte 

autora afirma existir uma gravação de ligação telefônica, a qual 

supostamente comprovaria o erro da reclamada, porém, nada consta dos 

autos que comprove tal erro da reclamada. Outrossim, ainda que a ligação 

da reclamada para a esposa do autor tenha ocorrido, esta não é suficiente 

a provar que não foi este quem efetuou a compra dos utensílios. Não 

obstante tratar-se de relação de consumo, não se mostra razoável 

pretender o autor eximir-se do ônus de demonstrar, ainda que 

minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, mesmo quando 

invertido o ônus da prova. Assim, não tendo o autor comprovado que não 

realizou a aludida compra, ou que a ligação para sua esposa tenha 

ocorrido, não há que se falar em procedência dos danos alegados ou da 

declaração de inexistência de débito. Nestes termos, não se desincumbiu 

do ônus de provar a existência de fato constitutivos de seu direito, nos 

termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Destarte, deve a 

parte autora provar, mesmo que de maneira mínima a extensão do dano 

moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de forma geral como 

apresentado no presente autos. In casu, entendo não ser cabível o dano 

moral. A situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser 

sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória, indigna ou injusta, de 

modo que caberia a parte autora ter apresentado provas suficientes do 

abalo sofrido, o que não o fez. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001964-55.2019.8.11.0004 Polo Ativo: FLAVIA MARA DE 

SOUSA Polo Passivo: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 
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justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE c/c 

INDENIZAÇÃO POR MORAIS, onde suscita o Reclamante, em suma, que 

teve seu nome inscrito indevidamente nos cadastros de proteção ao 

crédito pelo valor de R$ 651,12 (seiscentos e cinquenta e um reais e doze 

centavos). Assevera que jamais contratou os serviços da reclamada. 

Requerendo, assim, a declaração da inexistência do débito bem como a 

indenização por danos morais. Em sede de contestação, aduz a 

reclamada que não houve ato ilícito praticado e não há dano moral a ser 

indenizado. Ressalta que, ao contrário do que afirma a parte autora, a 

mesma possui conta bancária junto a reclamada, bem como, realizou 

contrato de empréstimo, o qual restou inadimplido, ocasionando a referida 

negativação. Pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. 

No caso sub judice verifico que muito embora o requerente afirme que a 

requerida inscreveu seu nome nos cadastros restritivos indevidamente, 

denota-se dos autos que a autora, realizou a contratação do serviço. Fato 

que se denota claramente através dos contratos acostados pela 

reclamada. Assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Evidente que a 

parte autora contratou o serviço, uma vez que, a reclamada comprovou 

que os termos contratuais foram aceitos pela mesma. Registre-se que a 

assinatura aposta no contrato, quando comparada com as demais 

assinaturas disponíveis nos autos, são idênticas. Forçoso reconhecer que 

a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a contratação do plano pela 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a dívida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2% (por 

cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor da causa em honorários 

advocatícios em favor da parte contrária e 10% referente as custas 

processuais. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-21.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALONE CUNHA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROMEIRO MIRANDA OAB - MT25228/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000757-21.2019.8.11.0004 Promovente: ALONE CUNHA 

SOUZA Promovido: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e 

BANCO DAYCOVAL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES O banco Olé Bonsucesso aduziu preliminar de 

extinção em razão da complexidade da causa, pela necessidade de 

perícia contábil e grafotécnica, o que REJEITO, visto que os documentos 

constantes no processo são suficientes para análise do mérito da 

demanda. Em sede de preliminar o reclamado BANCO DAYCOVAL pleiteou 

inépcia da inicial, aduzindo que os fatos não resulta logicamente o pedido 

deduzido. O que merece se REJEITADO, visto que não verificado os 

argumentos da preliminar. Alega ainda incompetência em razão da perícia, 

visto que o autor afirma ter contratado outra modalidade de negócio. O que 

REJEITO, pelo motivo já explanado em preliminar semelhante. Assim, não 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 

do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 

2.2. DO MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito no 

estado do processo, a teor 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. O autor ajuizou AÇÃO DE DESCONTITUIÇÃO 

EM FOLHA DE PAGAMENTO, afirmando que em novembro/2016, contratou 

empréstimos com os reclamados, e que buscando informações junto ao 

seu patrono teve conhecimento que se trata de dívida impossível de 

quitação visto que o negócio realizado não se tratava de empréstimo e sim 

de saque de cartão de crédito na modalidade tele saque, sendo 

descontado somente o valor mínimo em sua folha de pagamento. Em sua 

defesa (ID 20410364), o Banco OLÉ apresenta o contrato de origem da 

dívida que demonstra a contratação de cartão de crédito, afirmando que 

foram realizados três saques com transferência para a conta bancaria do 

autor. Afirma que desconta um mínimo na folha de pagamento do autor, 

cabendo ao mesmo promover o pagamento do restante da fatura que é 

encaminhada mensalmente para seu endereço. E que diante do não 

pagamento da fatura, acumula juros e multa, aumentando o valor da dívida. 

O Banco Daycoval em sede contestatória (ID 20319744), afirmou que a 

parte autora tinha ciência do contrato de cartão de crédito, conforme 

assinatura em documento anexo. Afirma que foi realizado um saque 

depositado diretamente na sua conta bancaria. Afirma que existe o 

desconto de uma margem consignável em folha, e o restante deve ser 

pago pela fatura, ao qual a parte autora não efetuou o pagamento. 

Inicialmente, diante da patente relação de consumo, necessário inverter o 

ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, cabendo a empresa 

reclamada apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 
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autor, conforme artigo 373, II do CDC. Analisando detidamente os 

documentos apresentados pelos reclamados em contestação, resta 

evidente a legitima contratação do autor, visto que não pode valer-se da 

própria torpeza para pleitear direito contraído. Assim, o autor 

evidentemente contratou os serviços prestados na forma de cartão de 

crédito, e deveria efetuar a complementação do valor através do 

pagamento da fatura, que não realizou. Neste sentido: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c pretensão INDENIZATÓRIA. Alegação da 

parte autora de que está sendo cobrada indevidamente por despesa de 

cartão de crédito, embora tenha celebrado contrato de mútuo com 

previsão de quitação do débito através de consignação em folha de 

pagamento. Erro não caracterizado. Apelado que apresenta contrato 

assinado pelo consumidor. Os documentos trazidos à colação informam 

que o autor realizou contrato de "adesão ao cartão de crédito", com todos 

os encargos inerentes a este tipo de negócio jurídico. Saques efetuados 

por meio do cartão de crédito, cujo valor foi depositado diretamente na 

conta corrente do consumidor. Inexistência de error in procedendo. Autor 

que se manifestou em réplica sobre os termos da contestação e 

documentos apresentados por seu ex adverso, além de manifestar 

expressamente seu desinteresse em produzir novas provas. 

Entendimento consolidado no STJ no sentido de que não há sequer 

obrigatoriedade no proferimento da decisão saneadora. Inversão do ônus 

probandi que não desonera a parte autora de produzir prova mínima do 

seu alegado direito. Inteligência das disposições insculpidas no verbete nº 

330, da Súmula de Jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça. 

Alegações autorais que não se sustentam em lastro probatório mínimo. 

Não restou demonstrado qualquer vício de consentimento na realização 

dos saques através de cartão de crédito. Ademais, o autor se beneficiou 

do numerário posto à sua disposição, fato este que, por si só, autoriza as 

cobranças realizadas. Teses desenvolvidas pela parte autora que foram 

fulminadas pela documentação acostada aos autos pela instituição 

recorrida. Acerto da sentença. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 

00112566720148190058, Relator: Des(a). CLÁUDIO LUIZ BRAGA 

DELL'ORTO, Data de Julgamento: 16/10/2019, DÉCIMA OITAVA CÂMARA 

CÍVEL) Assim, a improcedência da inicial se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com 

fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, c/c art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, para: 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002052-93.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WAINE VELOSO DA SILVA COMIRAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLYNY APARECIDA ALVES RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002052-93.2019.8.11.0004 Requerente: WAINE VELOSO DA 

SILVA COMIRAN Requerido: CAROLYNY APARECIDA ALVES RAMOS 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.3. REVELIA Decreto a revelia do 

promovido com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, pois 

apesar de devidamente citada, deixou de comparecer à sessão de 

conciliação e apresentar contestação. No entanto, considero que a revelia 

é relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial serão 

considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, na qual a parte autora pleiteia o recebimento da quantia de 

R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) em razão de algumas roupas 

compradas pela parte ré. Evidenciou-se nos autos que a reclamada não 

realizou o pagamento do valor e que a requerente, por diversas vezes, 

tentou receber da reclamada sem que precisasse acionar o judiciário. De 

fato, verifico que a natureza da dívida é licita e que a parte reclamada está 

inadimplente, portanto, em razão da decretação da revelia, devem ser 

acolhidos in tontun os pedidos iniciais. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: A) 

CONDENAR a Requerida CAROLYNY APARECIDA ALVES RAMOS, ao 

pagamento a reclamante WAINE VELOSO DA SILVA COMIRAN da 

importância de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) a título de dano 

material, com juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 

405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo 

prejuízo (54 STJ); Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do 

Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça 

surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT (assinado 

digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001965-40.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARTINS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT15002-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001965-40.2019.8.11.0004 Polo Ativo: RICARDO MARTINS 

PRADO Polo Passivo: OI S/A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 
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satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde suscita o 

Reclamante, em síntese, que foi surpreendido com a inscrição restritiva de 

seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Ressalta que jamais 

possuiu vínculo com a reclamada, desconhecendo por inteiro a referida 

negativação. Assim, pleiteia a declaração de inexistência do débito bem 

como a indenização pelos danos morais padecidos. Em sede de 

contestação, a reclamada impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial aduzindo que a cobrança é devida e afirma que não há dano moral a 

ser indenizado. Pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. No 

caso sub judice verifico que muito embora a requerida afirme que não 

violou nenhum direito da parte requerente e que agiu em exercício regular 

de direito, denota-se dos autos que a parte autora, de fato, não possui 

relação jurídica com a mesma. Registre-se que, a Requerida não 

comprovou a inadimplência da parte autora, impugna genericamente os 

fatos alegados na inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não 

apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem do débito. 

Oportuno mencionar, que a reclamada acostou aos autos apenas telas 

sistêmicas produzidas unilateralmente, no entanto, não comprovou que a 

parte autora contratou o serviço cobrado. Acerca desta temática é o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – 

AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA – TELA E FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – 

INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO (TJMT - N.U 1000056-04.2017.8.11.0110, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019) Nesse contexto, não há como 

acolher as teses lançadas em sede de defesa, uma vez que, a requerida 

não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil. Com 

efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço da requerida. E, em 

se tratando de relação consumerista, a responsabilidade civil dos 

fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a requerida, é 

objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário portanto, perquirir 

acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, uma vez 

demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), em 

decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do mesmo. É o 

que se vislumbra no presente caso, a conduta da requerida ao incluir a 

inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, por 

dívida decorrente de relação jurídica não contratada, provocou um abalo 

moral ao autor, eivando a importante e fundamental imagem de idoneidade 

a qual qualquer cidadão deve cuidar-se em preservar. É indiscutível o 

direito da parte autora ao bom nome e à conservação da imagem (art. 5º, 

inc. V e inc. X da CF/88), de modo a evitar que seja alvo de quaisquer 

suspeitas, segregações ou limitações. Cumpre ressaltar que a inscrição 

indevida em cadastro de proteção ao crédito, é espécie de dano in re ipsa, 

isto é, o dano moral decorre do próprio fato, não sendo necessária sua 

prova: CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. 

DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. 1. O recurso discute a negativação indevida da 

consumidora que não possuía qualquer débito com a empresa de telefonia. 

2. A negativação indevida viola os direitos da personalidade do inscrito, de 

modo a atentar contra seu patrimônio moral, exigindo a reparação do dano. 

Sobre o assunto, o STJ posiciona-se no sentido de que havendo 

negativação indevida, estar-se-á diante de dano moral in re ipsa. 3. O 

valor da indenização fixado pelo magistrado de primeiro grau deve ser 

mantido (R$ 5.000,00), tendo em vista a vedação ao reformatio in pejus. 4. 

Apelação desprovida. (TJ-PE - APL: 5221129 PE, Relator: Sílvio Neves 

Baptista Filho, Data de Julgamento: 20/02/2019, 1ª Câmara Regional de 

Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 26/02/2019) Em se tratando do 

prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento de sua reparação 

devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); 

as condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem 

empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice 

da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a 

compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos 

semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os 

fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe 

de R$ 7.000 (sete mil reais). Por fim, vale ressaltar que é inaplicável o teor 

da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos 

da tutela, para: a) CONDENAR, a reclamada OI S/A, a pagar a quantia de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais 

ocasionados ao reclamante RICARDO MARTINS PRADO, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ). Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente o débito que originou a negativação, em 

discussão nesse processo, ratificando os efeitos da tutela. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002023-43.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SARA SALES VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002023-43.2019.8.11.0004 Polo Ativo: SARA SALES VARGAS 

Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, verifica-se que a 

requerida arguiu preliminar de falta de interesse de agir ante a ausência de 

pretensão resistida. No entanto, o simples fato de a parte promovente ter 

imputado à parte promovida a prática de ato ilícito, independentemente da 

análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente 

para a demonstração de seu interesse processual. Dessa forma, rejeito a 

preliminar arguida. Rejeito as demais preliminares arguidas pois, não 

verificados os seus requisitos. Nesse sentido, entendo que não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 

do Novo Código de Processo Civil. 2.2 MÉRITO Verifico que a matéria já 

está suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, e 

para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo ao julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 
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tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse 

sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR MORAIS, onde suscita o Reclamante, 

em suma, que teve seu nome inscrito indevidamente nos cadastros de 

proteção ao crédito pelo valor de R$ 94,50 (Noventa e quatro reais e 

cinquenta centavos). Assevera que jamais contratou os serviços da 

reclamada. Requerendo, assim, a declaração da inexistência do débito 

bem como a indenização por danos morais. Em sede de contestação, 

afirma a requerida que não cometeu ato ilícito pois os descontos foram 

previamente aceitos pelo autor e que o contrato foi realizado pela vontade 

livre e consciente das partes. Assevera, que o débito em questão decorre 

da utilização dos serviços fornecidos pela ré, os quais foram contratados 

e aceitos pela parte autora mediante assinatura de contrato. Afirma a 

requerida agiu em exercício regular de direito pois a parte autora deixou de 

pagar as faturas do serviço contratado. Motivo pelo qual pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. No caso sub judice verifico 

que muito embora o requerente afirme que a requerida inscreveu seu 

nome nos cadastros restritivos indevidamente, denota-se dos autos que a 

parte autora, realizou a contratação do plano. Fato que se denota 

claramente através da gravação acostada pela reclamada e faturas. 

Assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Registre-se que 

durante a gravação parte autora confirma todos os dados pessoais e 

autoriza a contratação do serviço. Evidente que a parte autora contratou o 

serviço, uma vez que, a reclamada comprovou que os termos contratuais 

do plano foram aceitos pela mesma. Forçoso reconhecer que a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a contratação do plano pela Reclamante, razão pela 

qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, 

in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se 

em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. 3. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da 

parte autora ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo que a 

dívida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a 

litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a 

verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 4. DO PEDIDO CONTRAPOSTO Nos termos do art. 31 da lei 

9.099/95, nos juizados especiais cíveis não se admite a reconvenção, 

todavia, é permitido o pedido contraposto. Nesse sentido, em sede de 

contestação requer a parte Ré a condenação da parte Autora ao 

pagamento do valor de R$ 94,50 (Noventa e quatro reais e cinquenta 

centavos), referente as faturas inadimplidas. Assim, diante da 

comprovação da inadimplência do autor, o pedido contraposto deve ser 

acolhido. 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, 

nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde 

CONDENO ao pagamento de 2% (por cento) do valor da causa, em favor 

da Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 

81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 10% 

sobre o valor da causa em honorários advocatícios em favor da parte 

contrária e 10% referente as custas processuais. SUGIRO PROCEDENCIA 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO, com fulcro nos artigos 31 da lei 9.099/95 e 

487, inciso I, do CPC, para: a) CONDENAR a parte autora LINDOMAR 

OLIVEIRA FEITOZA a pagar à quantia de R$ 94,50 (Noventa e quatro reais 

e cinquenta centavos) à Reclamada TELEFÔNICA BRASIL S.A, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento 

(art. 397 do CC) e correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo 

prejuízo (43 STJ). Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002035-57.2019.8.11.0004 Polo Ativo: EDNA OLIVEIRA DA 

SILVA Polo Passivo: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde suscita a parte 

Reclamante, em síntese, que celebrou contrato de empréstimo com a ré 

cujas parcelas seriam debitadas em sua conta corrente. Ressalta que 

contratou em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 459,80 (quatrocentos e 

cinquenta e nove reais e oitenta centavos), cujo o início do vencimento 

seria para a data de 10/09/2015 e o vencimento final seria para 

10/08/2017. Afirma que já havia pagado mais de 10 (dez) parcelas. 

Ressalta que, ao contrário do pactuado, foi debitado R$ 515,40 

(quinhentos e quinze reais e quarenta centavos) e que por pagar sempre 

com alguns dias de atraso, a reclamada sem a sua autorização 

refinanciou o contrato em 23 (vinte e três) parcelas, do qual quitou apenas 

duas parcelas. Assevera que novamente a reclamada refinanciou o 

contrato. Afirma que teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao 

credito indevidamente pois, jamais autorizou qualquer refinanciamento. 

Razão pela qual requer a declaração de inexistência dos débitos, bem 

como, a indenização pelos danos morais padecidos. Em sede de 

contestação, aduz a requerida que não praticou ato ilícito visto que, a 

inscrição nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

culpa exclusiva da vítima pois, decorre de um contrato firmado entre a 

autora e a requerida, no qual a autora teria deixado de efetuar o 

pagamento das parcelas ocasionando referida inscrição. Afirma que a 

requerida agiu em exercício regular de direito. Ressalta, ainda, que ao 

contrário do que afirma a autora, sempre pagou as parcelas em atraso, 

solicitando a renegociação da dívida e por fim restando inadimplente com 

as parcelas dos meses meses 07, 08, 09 e 10/2019. Motivo pelo qual 

pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. No caso sub 

judice verifico que muito embora o requerente afirme que a requerida 

inscreveu seu nome nos cadastros restritivos indevidamente, denota-se 

dos autos que a parte autora, possui pendencias junto a reclamada. 
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Outrossim, a autora não comprova que realizou os pagamentos das 

parcelas dos contratos como alega em sua inicial. Corroborado a isso, a 

autora afirma que realizava os pagamentos em atraso e diante dos 

documentos e alegações apresentadas pela reclamada, denota-se que 

restava inadimplente com a empresa. Assim, entendo ser devido o débito 

em discussão neste processo. Não obstante tratar-se de relação de 

consumo, não se mostra razoável pretender o autor eximir-se do ônus de 

demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, 

mesmo quando invertido o ônus da prova. De mais a mais, não há como 

acolher as teses lançadas na peça vestibular, uma vez que, a parte 

autora não trouxe aos autos elementos suficientes a provar suas 

alegações, não comprovando, portanto, os fatos constitutivos de seu 

direito (art. 373, I do CPC). Forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, que a Reclamante não realizou o pagamento das parcelas, 

razão pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. 

Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser 

indenizado, levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela 

excludente da responsabilidade civil. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002022-58.2019.8.11.0004 Polo Ativo: LINDOMAR OLIVEIRA 

FEITOZA Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, 

verifica-se que a parte requerida arguiu preliminar afirmando que a 

pretensão autoral teria sido alcançada pela prescrição trienal, haja vista, 

que a inscrição restritiva se deu em 2015. Sem razão a reclamada. 

Pacífico o entendimento de que o prazo prescricional tem termo inicial a 

partir da ciência da lesão, bem como, de toda a sua extensão. A propósito: 

“(...) É assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que o termo 

inicial do prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória, em 

razão da inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito é a data 

em que o consumidor toma ciência do registro desabonador, pois, pelo 

princípio da "actio nata" o direito de pleitear a indenização surge quando 

constatada a lesão e suas consequências. Precedentes. (...) (STJ - AgRg 

no AREsp 696.269/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015) Assim, denota-se dos 

autos que a parte autora acosta aos autos consulta datada de 28/08/2019, 

infere-se, portanto, que somente teve ciência do dano causado neste 

momento. Portanto, rejeito a preliminar arguida. Entendo que não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das demais situações 

preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 

do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE c/c INDENIZAÇÃO POR MORAIS, onde suscita o 

Reclamante, em suma, que teve seu nome inscrito indevidamente nos 

cadastros de proteção ao crédito pelo valor de R$ 223,65 (duzentos e 

vinte e três reais e sessenta e cinco centavos). Assevera que jamais 

contratou os serviços da reclamada. Requerendo, assim, a declaração da 

inexistência do débito bem como a indenização por danos morais. Em sede 

de contestação, afirma a requerida que não cometeu ato ilícito pois os 

descontos foram previamente aceitos pelo autor e que o contrato foi 

realizado pela vontade livre e consciente das partes. Assevera, que o 

débito em questão decorre da utilização dos serviços fornecidos pela ré, 

os quais foram contratados e aceitos pela parte autora mediante 

assinatura de contrato. Afirma a requerida agiu em exercício regular de 

direito pois a parte autora deixou de pagar as faturas do serviço 

contratado. Motivo pelo qual pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. Pois bem. No caso sub judice verifico que muito embora o 

requerente afirme que a requerida inscreveu seu nome nos cadastros 

restritivos indevidamente, denota-se dos autos que a parte autora, 

realizou a contratação do plano. Fato que se denota claramente através 

do contrato assinado acostado pela reclamada e histórico de chamadas. 

Assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Registre-se que o 

contrato está instruído com os documentos pessoais da parte autora e as 

assinaturas quando comparadas com as demais disponíveis nos autos 

são idênticas. Evidente que a parte autora contratou o serviço, uma vez 

que, a reclamada comprovou que os termos contratuais do plano foram 

aceitos pela mesma. Forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a contratação do plano pela Reclamante, razão pela qual não 

há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, 

não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta 

que o Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade 

civil. 3. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora 

ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo que a dívida é 

devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a 

litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a 

verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 4. DO PEDIDO CONTRAPOSTO Nos termos do art. 31 da lei 

9.099/95, nos juizados especiais cíveis não se admite a reconvenção, 

todavia, é permitido o pedido contraposto. Nesse sentido, em sede de 

contestação requer a parte Ré a condenação da parte Autora ao 

pagamento do valor de R$ 223,65 (duzentos e vinte e três reais e 

sessenta e cinco centavos), referente aos boletos inadimplidos. Assim, 

diante da comprovação da inadimplência do autor, o pedido contraposto 

deve ser acolhido. 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da 

parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2% (por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 

c/c artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

10% sobre o valor da causa em honorários advocatícios em favor da 
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parte contrária e 10% referente as custas processuais. SUGIRO 

PROCEDENCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, com fulcro nos artigos 31 da 

lei 9.099/95 e 487, inciso I, do CPC, para: a) CONDENAR a parte autora 

LINDOMAR OLIVEIRA FEITOZA a pagar à quantia de R$ 223,65 (duzentos 

e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos) à Reclamada 

TELEFÔNICA BRASIL S.A, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do vencimento (art. 397 do CC) e correção 

monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (43 STJ). Revogo 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002091-90.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA VILLAS BOAS DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO MARTINS BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002091-90.2019.8.11.0004 Requerente: MARIA DIVINA VILLAS 

BOAS DA CRUZ Requerido: FREDERICO MARTINS BORGES Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.3. REVELIA Decreto a revelia do 

promovido com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, pois 

apesar de devidamente citado, deixou de comparecer à sessão de 

conciliação e apresentar contestação. No entanto, considero que a revelia 

é relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial serão 

considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, na qual a parte autora pleiteia o recebimento da quantia de 

R$ 1.500,23 (mil e quinhentos reais e vinte e três centavos) em razão das 

despesas com o reparo do imóvel alugado pelo reclamado e dívidas de 

energia, obrigações que decorrem do contrato de aluguel pactuado entre 

as partes. O reclamado, devidamente citado, teve a oportunidade de 

manifestar acerca dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do autor (art. 373, II do CPC), todavia, mesmo assim se manteve 

inerte. Assim diante de seu silêncio, presumem-se verdadeiros as 

alegações da inicial. De fato, verifico que a natureza da dívida é licita e há 

contrato realizado entre as partes, portanto, em razão da decretação da 

revelia, devem ser acolhidos os pedidos de danos materiais, no que tange 

a quantia de R$ 1.500,23 (mil e quinhentos reais e vinte e três centavos). 

Quando ao pedido da obrigação de colocar a fechadura da porta do 

banheiro, entendo não ser cabível, uma vez que, a procedência dos danos 

materiais engloba tal despesa/obrigação. 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, 

para: A) CONDENAR o Requerido FREDERICO MARTINS BORGES, ao 

pagamento a reclamante MARIA DIVINA VILLAS BOAS DA CRUZ da 

importância de R$ 1.500,23 (mil e quinhentos reais e vinte e três centavos) 

a título de dano material, com juros de 1% (um por cento) a partir da 

citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC, 

a contar do efetivo prejuízo (54 STJ); B) Sugiro improcedência da 

obrigação de fazer. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do 

Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça 

surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT (assinado 

digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002165-81.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002165-81.2018.8.11.0004 REQUERENTE: MARCOS AURELIO 

RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: BRASILVEICULOS COMPANHIA 

DE SEGUROS Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Inicialmente, entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2 MÉRITO Verifico que a matéria já está 

suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, e para 

evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente 

do pedido, passo ao julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Nesse sentido, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde em síntese, suscita a parte 

autora que renovou sua apólice de seguro do seu veículo com a 

reclamada em 2015. Afirma que ocorreu um sinistro em 12 de julho de 

2015, sendo que tais informações constam dos autos de nº 

8012345-42.2015.8.11.0004, nos quais a reclamada foi condenada ao 

pagamento da indenização. Todavia, afirma que até o presente momento, 

mesmo estando em posse do salvado, a reclamada não procedeu a 

transferência para sua titularidade, o que tem gerado débitos em nome do 

autor, inclusive, como consequência teve seu nome incluído na dívida 

ativa. Razão pela qual requer a seja a reclamada condenada a transferir o 

veículo para o seu nome, bem como, a indenização pelos danos morais 

sofridos. Em sede de contestação, afirma a reclamada que o veículo não 

foi transferido porque está com gravame financeiro, tendo em vista que é 
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alienado fiduciariamente, sendo necessária a quitação dos débitos para 

que seja transferido. Ressalta que o processo mencionado pelo autor 

ainda está em fase recursal. Afirma que cumpriu com o depósito da 

indenização do seguro, no entanto, o veículo ainda permanece com 

gravame. Pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. No 

caso sub judice verifico que muito embora a reclamada afirme que não 

procedeu a transferência em razão do gravame pois, o reclamante estaria 

em débito com a instituição financeira, houve conduta ilícita da parte 

reclamada. Isso porque denota-se claramente da sentença proferida nos 

autos de nº 8012345-42.2015.8.11.0004, a qual transitou em julgado em 02 

de julho de 2019, que foi determinado a emissão do boleto de quitação do 

veículo, bem como, foram declarados inexistentes os débitos e 

devidamente quitado o bem segurado. Dispõe o Código de Transito 

Brasileiro: Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à 

desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma 

estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o 

mesmo chassi de forma a manter o registro anterior. Parágrafo único. A 

obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do 

adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem 

ao proprietário. Nesse sentido, não tendo a reclamada transferido o bem 

para seu nome deixando gerar débitos de IPVA em nome do autor, o qual 

foi incluso em dívida ativa, caracteriza conduta ilícita. Ressalte-se que o 

bem já estava em posse de reclamada. Dispõe o Código Civil: Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. Assim, entendo que a conduta omissiva da reclamada e 

os transtornos causados ao requerente justificam sua condenação a 

indenizá-lo pelos danos padecidos. A propósito: Seguro. Ação de 

obrigação de fazer c.c. indenizatória. A inércia da ré, ao não transferir o 

registro do veículo sinistrado para o seu nome, deu ensejo a que o autor 

fosse autuado por infrações de trânsito que não cometeu, muitos anos 

após o furto e a entrega do CRV. O nexo de causalidade entre a conduta 

omissiva da seguradora e os transtornos causados ao requerente 

justificam sua condenação a indenizá-lo pelos danos materiais e morais. 

Considerando as circunstâncias do caso, o porte econômico da ré, a 

natureza do dano e suas consequências para o autor, a módica 

indenização de R$ 3.000,00 fixada na sentença é insuficiente para cumprir 

as funções reparatória e dissuasória, comportando majoração para R$ 

8.000,00. Os ônus da sucumbência devem ser atribuídos integral e 

exclusivamente à ré, pois acolhidos quase todos os pedidos do autor. 

Aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015. Apelação da ré 

improvida. Recurso adesivo do autor provido.  (TJ-SP 

10104153620168260011 SP 1010415-36.2016.8.26.0011, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 26/10/2017, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 26/10/2017) Em se tratando do prejuízo moral, insta 

salientar que para o arbitramento de sua reparação devem ser 

ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as 

condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem 

empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice 

da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a 

compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos 

semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os 

fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe 

de R$ 8.000 (oito mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, a 

reclamada BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, a pagar a 

quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos 

morais ocasionados ao reclamante MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS 

SANTOS, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a 

partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). b) CONDENAR a 

Reclamada BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS a realizar a 

transferência do veículo HB20S PREMIUM (AUT.) 1.6 16v (FLEX) 4, COR 

BRANCA, ANO 2014/2014, PLACA ONN 1342, chassi 

9BHBH41DBEP227882, para seu nome, bem como a quitação dos débitos 

existentes, no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir da publicação 

desta sentença, fixando multa inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do 

CPC, no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, por cada dia de atraso. c) 

Visando o resultado prático desta sentença, ORDENO a expedição de 

ofício ao DETRAN-GO para que promova a transferência em comento, 

fixando multa inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de 

R$ 200,00 (duzentos) reais, por cada dia de atraso, concedendo o prazo 

de 15 (quinze) dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser 

majorada em caso de necessidade. Consignando que eventuais débitos 

existentes ao veículo mencionado devem ser vinculados à Reclamada 

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS. Fica a parte condenada 

ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não 

houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos 

termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. 

Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002064-10.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CINARA VILELA DE MORAES - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON FERNANDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002064-10.2019.8.11.0004 Requerente: CINARA VILELA DE 

MORAES - ME Requerido: JEFERSON FERNANDES DOS SANTOS Vistos, 

etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.3. REVELIA Decreto a revelia do 

promovido com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, pois 

apesar de devidamente citada, deixou de comparecer à sessão de 

conciliação e apresentar contestação. No entanto, considero que a revelia 

é relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial serão 

considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, na qual a parte autora pleiteia o recebimento da quantia de 

R$ 3.234,45 (três mil duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco 

reais) em razão do serviço de uma viagem de excursão prestada, a qual 

decorre do contrato pactuado entre as partes. De fato, verifico que a 

natureza da dívida é licita e há contrato realizado entre as partes, 

portanto, em razão da decretação da revelia, devem ser acolhidos in 

tontun os pedidos iniciais. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: A) CONDENAR o 

Requerido JEFERSON FERNANDES DOS SANTOS, ao pagamento a 

reclamante CINARA VILELA DE MORAES – ME da importância de R$ 

3.234,45 (três mil duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco reais) 

a título de dano material, com juros de 1% (um por cento) a partir da 

citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC, 

a contar do efetivo prejuízo (54 STJ); Fica a parte condenada ciente de 
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que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do 

Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002124-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA NUNES DA SILVA OAB - MT18272/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SALVADOR (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002124-51.2017.8.11.0004 Polo Ativo: JESSICA NUNES DA 

SILVA Polo Passivo: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE SALVADOR e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DA BAHIA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Inicialmente, verifica-se que a parte autora ingressou com 

ação em desfavor de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO 

MATO GROSSO; MUNICIPIO DE SALVADOR e DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA, todavia, denota-se claramente que 

as condutas descritas pela autora foram praticadas apenas pelos 

reclamados MUNICIPIO DE SALVADOR e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DA BAHIA. Dessa forma, o reclamado DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO DO MATO GROSSO não guarda relação com as 

partes da relação jurídica de direito material desta demanda, o que implica 

no reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Entendo que não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das demais situações 

preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 

do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA 

DE TRÂNSITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde, em síntese, 

suscita a reclamante que é proprietária de uma motocicleta marca 

FLASH/MV ING 110, PLACA NTZ-1951-MT, cor prata, ano 2011/2012, 

RENAVAN 450850668, cidade de Barra do Garças-MT. Afirma que vendeu 

a motocicleta em 10 de Dezembro de 2016 e ao dirigir-se ao Detran-MT 

para realizar os procedimentos de transferência, descobriu que havia uma 

multa de transito a qual foi autuada em 04/04/2016 na cidade de 

Salvador/BA. Todavia, assevera que nem ela e nem sua motocicleta jamais 

estiveram em tal cidade, motivo pelo qual afirma ter sido vítima de fraude. 

Ressalta que interpôs recurso administrativo perante os órgãos 

competentes, o qual foi indeferido. Assim, requer a anulação da multa de 

transito bem como, a indenização pelos danos morais padecidos. Em sede 

de contestação, afirma o DETRAN-BA que não é parte legítima para figurar 

no polo passivo da presente demanda, ressaltando que a apuração 

quanto a clonagem de placas não é competência do detran. Afirma que 

todo o procedimento administrativo realizado pelo mesmo encontra amparo 

legal. Também em sede de contestação, afirma o município reclamado que 

não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda. 

Pois bem. Em que pese ser desnecessária a presença física do 

proprietário para cometimento das infrações de trânsito, no caso sub 

judice é possível inferir que o veículo de propriedade da parte autora fora 

clonado. Da análise dos autos e diante dos documentos acostados pela 

parte autora, verifica-se que no referido dia da multa, não se encontrava 

em Salvador-BA, mas no seu trabalho junto ao Poder Judiciário de Mato 

Grosso, na comarca da cidade de Barra do Garças (ID 10884299). Consta 

ainda nos autos Boletim de Ocorrência, bem como, o laudo pericial 

realizado, o qual atesta que não há adulteração na motocicleta da autora, 

examinado naquela oportunidade (ID 10884293). Nesse contexto, tenho 

que o autor provou, dentro das possibilidades que estavam ao seu 

alcance, os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inciso I do Código 

de Processo Civil), isto é, além de ter provado que reside na cidade de 

Barra do Garças-MT e comunicou à autoridade policial o ocorrido, também 

comprovou que estava trabalhando na cidade de Barra do Garças, no 

mesmo dia da autuação ocorrida em Salvador-BA, sendo o bastante para 

salvaguardar a sua pretensão. De mais a mais, incumbia aos reclamados, 

exercer o seu mister processual quanto à prova de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso 

II, do CPC, o que não se verificou no caso em questão. Cumpre ressaltar, 

que a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é 

relativa ou juris tantum, admitindo prova em contrário; no caso dos autos, 

por parte do proprietário do veículo, quanto à sua ilegitimidade para 

constar como responsável pela infração imposta. A propósito: DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTAS DE 

TRÂNSITO. VEÍCULO CLONADO. CONJUNTO PROBANTE SUFICIENTE 

PARA ILIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGITIMIDADE E 

LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADE DAS MULTAS. 

COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DOS 

VALORES PAGOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA ORIGEM 

DE FORMA EQUITATIVA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 8º, DO CPC. APELO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2.Em que pese 

ser desnecessária a presença física do proprietário para cometimento das 

infrações de trânsito, no caso o autor provou que o veículo em sua posse 

não estava em Fortaleza nas autuações questionadas, suficiente para 

tornar verossímil a alegação de clonagem das placas, o que afasta sua 

responsabilidade pelas infrações discutidas. (...) restaram, pois, 

descaracterizadas e insubsistentes as autuações e, via de consequência, 

ilidida a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos 

impugnados diante do teor do conjunto probante. (...) Procedente a 

declaração de nulidade das multas aplicadas pela recorrente, bem como 

da respectiva sanção, penalidade ou restrição cadastral imposta ao 

recorrido e ao prontuário de seu veículo, resta manter a condenação da 

apelante em relação à repetição do indébito referente às multas pagas, 

conforme definido no decisum atacado. (...) (TJ-CE - APL: 

00674276320178060167 CE 0067427-63.2017.8.06.0167, Relator: 

ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 

29/04/2019, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 29/04/2019) 

DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. VEÍCULO CLONADO. 

Diante da evidência da ocorrência de 'clonagem' do veículo e da 

relatividade da presunção de legitimidade dos atos administrativos, 

deve-se anular as multas administrativas. Indevido dano moral. Improvidos 

os  recursos .  (TRF-4  -  AC:  50008586020164047105  RS 

5000858-60.2016.4.04.7105, Relator: CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL 

JUNIOR, Data de Julgamento: 19/09/2018, QUARTA TURMA) Nesse 

contexto, entendo que a presunção de legitimidade e veracidade das 

multas foi ilidida diante das declarações e provas do autor, de modo que, a 

anulação do ato é a medida que se impõe. 2.3 Do Dano Moral Os danos 

morais são inegáveis, na medida em que, a despeito da evidente 

clonagem, houve indeferimento do recurso administrativo, compelindo a 
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autora a pagar a multa indevida sob pena de impossibilidade de 

transferência do veículo. Consequentemente, frustrando o negócio de 

compra e venda realizado e causando transtornos e sofrimentos diversos 

de mero dissabor. Outrossim, a Administração Pública tem 

responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, nos termos do § 6º do artigo 37 da 

Constituição Federal, o que dispensa a parte prejudicada prova da culpa 

do Poder Público para que ocorra a reparação, bastando a relação de 

causalidade entre a ação ou omissão administrativa e o dano sofrido. A 

respeito do valor da indenização por dano moral, a orientação 

jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito brasileiro, o 

arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao prudente 

arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro 

por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela, para: a) DECLARAR NULO a o auto de 

infração nº UF:BA-238490-T056200217-5819/02, em discussão nesse 

processo, com a consequente devolução dos pontos retirados da CNH da 

autora. b) CONDENAR, os reclamados MUNICIPIO DE SALVADOR e 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA, a pagarem a 

quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos 

morais ocasionados a reclamante JESSICA NUNES DA SILVA, acrescido 

de juros moratórios de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, 

ambos desde a citação. c) Com esteio no artigo 3º c/c artigo 17º do NCPC, 

ambos combinados com o art. 485, VI, também do Diploma Processual Civil, 

não havendo ligação entre a Requerida e o objeto do direito afirmado neste 

juízo (o que implica na sua ilegitimidade passiva), julgo em relação ao 

Reclamado DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT o presente feito sem apreciação do mérito. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002155-03.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO RESENDE NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1002155-03.2019.8.11.0004 Polo Ativo: LUIZ ALBERTO 

RESENDE NASCIMENTO ALVARÁ JUDICIAL Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se 

de PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL, formulado por LUIZ ALBERTO RESENDE 

NASCIMENTO requerendo a autorização para levantamento de resíduos de 

FGTS depositados em conta da Caixa Econômica Federal, deixados pelo 

seu falecido pai LUIZ MOREL NASCIMENTO. Em análise às circunstâncias 

e elementos dos autos, entendo que assiste razão à requerente, sendo 

que embora o requerente não seja o único herdeiro, houve autorização 

dos demais herdeiros para que ele levante eventuais valores, não 

havendo óbice para deferimento do pleito. Com efeito, dispõe a Lei n. 

6.858/80 sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores 

não recebidos em vida pelos respectivos titulares: Art. 1°. Os valores 

devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas 

individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de 

Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Art. 2°. O disposto nesta Lei se aplica às restituições 

relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa 

física, e não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos 

bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional. (grifo nosso). Com efeito, entendo que os valores devem ser 

liberados a Reclamante. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) DETERMINAR que o 

saldo credor existente de qualquer resíduo de FGTS depositados em 

Conta da Caixa Econômica Federal, deixado por LUIZ MOREL 

NASCIMENTO, seja pago ao requerente LUIZ ALBERTO RESENDE 

NASCIMENTO expedindo-se alvará, com as cautelas necessárias. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002152-19.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO SOUZA BAZILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. LINO COMERCIO - ME (REQUERIDO)

GIOVANI FERREIRA LINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT13777/A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES OAB - MT0013613A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002152-19.2017.8.11.0004 Requerente: EVERALDO SOUZA 

BAZILIO Requerido: G. F. LINO COMERCIO – ME e GIOVANI FERREIRA 

LINO Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.3. REVELIA Decreto a revelia 

do promovidos com base no artigo 20 da Lei 9.099/95, pois apesar de 

devidamente citados e intimados, deixaram de comparecer à sessão de 

instrução e julgamento. No entanto, considero que a revelia é relativa, 

tendo em vista que os fatos alegados na inicial serão considerados 

verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. 3. MÉRITO 
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A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, na qual a parte autora pleiteia o recebimento da quantia de 

R$ 16.191,62 (dezesseis mil, cento e noventa e um reais e sessenta e 

dois centavos) em razão de alugueres vencidos desde o mês de 

Fevereiro de 2017, obrigação que decorre do contrato de sublocação 

pactuado entre as partes. Afirma o requerente, que ficou verbalmente 

acordado a possibilidade de sublocação do imóvel, todavia, o sublocatário 

não adimpliu com o valor contratado desde o mês supramencionado. Em 

sede de contestação, o reclamado Giovane, confirma que é sublocatário 

do autor desde a época mencionada na inicial. Todavia, afirma que deixou 

de pagar o aluguel a partir de Agosto de 2017, ressaltando que o fez pelo 

fato de que o autor há muitos anos evita resolver e pagar uma dívida que 

tem com o requerido, a qual decorre também do imóvel em questão. A 

reclamada G. F. LINO COMERCIO – ME, não apresentou contestação. 

Aprazou-se audiência de instrução e julgamento, todavia, constatou-se a 

ausência dos reclamados, razão pela qual foi decretada a sua revelia. 

Pois bem. Com efeito, verifico que a natureza da dívida é licita e há 

contrato realizado entre as partes, portanto, em razão da decretação da 

revelia, devem ser acolhidos os pedidos de danos materiais, no que tange 

a quantia de R$ 16.191,62 (dezesseis mil, cento e noventa e um reais e 

sessenta e dois centavos). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para SOLI: A) 

CONDENAR o Requerido, ao pagamento da importância de R$ 16.191,62 

(dezesseis mil, cento e noventa e um reais e sessenta e dois centavos) a 

título de dano material, ao reclamante EVERALDO SOUZA BAZILIO com 

juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo 

(43 STJ); Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz 

Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir 

seus efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT (assinado 

digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002262-47.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDO CARVALHO SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1002262-47.2019.8.11.0004 Polo Ativo: BRENDO CARVALHO 

SOUZA ALVARÁ JUDICIAL Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Trata-se de PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL, formulado por 

BRENDO CARVALHO SOUZA requerendo a autorização para 

levantamento de resíduos do Título de Capitalização Ourocap Multi Chance 

depositados em conta do Banco do Brasil, deixados pelo seu falecido pai 

PAULO SERGIO MACIEL DE SOUZA. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que assiste razão à parte requerente, 

sendo que o único herdeiro trata-se do requerente, não havendo óbice 

para deferimento do pleito. Com efeito, dispõe a Lei n. 6.858/80 sobre o 

pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos 

em vida pelos respectivos titulares: Art. 1°. Os valores devidos pelos 

empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a 

Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores 

civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 

indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Art. 2°. O disposto nesta Lei se aplica às restituições 

relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa 

física, e não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos 

bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional. (grifo nosso). Com efeito, entendo que os valores devem ser 

liberados ao Reclamante. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) DETERMINAR que o 

saldo credor existente de qualquer resíduo do Título de Capitalização 

Ourocap Multi Chance deixado por PAULO SERGIO MACIEL DE SOUZA em 

conta do Banco do Brasil, seja pago ao requerente BRENDO CARVALHO 

SOUZA, expedindo-se alvará, com as cautelas necessárias. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002302-29.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELCIMAR COELHO DE FREITAS GOUVEIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA ANDREIA MARQUES ANGELONI RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002302-29.2019.8.11.0004 Requerente: NELCIMAR COELHO DE 

FREITAS GOUVEIA Requerido: JULIANA ANDREIA MARQUES ANGELONI 

RODRIGUES Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 

2.3. REVELIA Decreto a revelia do promovido com base no artigo 20 da Lei 

9.099/95 e 344 do NCPC, pois apesar de devidamente citado, deixou de 

comparecer à sessão de conciliação e apresentar contestação. No 

entanto, considero que a revelia é relativa, tendo em vista que os fatos 

alegados na inicial serão considerados verdadeiros, salvo se o contrário 
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resultar da convicção do juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, na qual a 

parte autora pleiteia o recebimento da quantia de R$ 2.341,50 (Dois Mil, 

Trezentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta Centavos) em razão de 

alugueres atrasados e dívidas de energia e água, obrigações que 

decorrem do contrato de aluguel pactuado entre as partes. A reclamada, 

devidamente citada, teve a oportunidade de manifestar acerca dos fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II do 

CPC), todavia, mesmo assim se manteve inerte. Assim, diante de seu 

silêncio, presumem-se verdadeiros as alegações da inicial. De fato, 

verifico que a natureza da dívida é licita e há contrato realizado entre as 

partes, portanto, em razão da decretação da revelia, devem ser acolhidos 

os pedidos de danos materiais, no que tange a quantia de R$ 2.341,50 

(dois mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos). 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito, para: A) CONDENAR o Requerido JULIANA 

ANDREIA MARQUES ANGELONI RODRIGUES, ao pagamento a reclamante 

NELCIMAR COELHO DE FREITAS GOUVEIA da importância de R$ 2.341,50 

(Dois Mil, Trezentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta Centavos) a título 

de dano material, com juros de 1% (um por cento) a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC, a 

contar do efetivo prejuízo (54 STJ); Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do 

Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010322-26.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE BARBOSA QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO Dispensado o relatório conforme preceitua o 

art. 38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referência do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

incidente. Consta apresentação de pedido, que deve ser recebido como 

embargos à execução. Importante frisar, consoante os princípios que 

norteiam o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, em especial os da 

efetividade e segurança jurídica, é cediço que, embora oponíveis 

embargos à execução em sede de execução de título (extra)judicial, a 

parte oponente deve observar sempre pelo menos três aspectos 

essências. O primeiro se refere à temática que pode ser debatida nos 

embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei deste rito, é 

autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. Vejamos: Art. 52. 

A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com 

as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos 

autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) 

erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. Confirma esta evidência, apontando que não 

incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do FONAJE, senão 

vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos para embargar a 

execução da sentença estão disciplinados no art. 52, inciso IX, da Lei 

9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela Lei 11.232/05 (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática estabelecida, os 

embargos não são o expediente correto, devendo, portanto esse tipo de 

defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo retro mencionado, 

sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, sob pena de 

rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do recurso de 

embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial” (XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). No caso em tela, verifica-se que os embargos são 

tempestivos, uma vez que, a intimação acerca da penhora foi publicada 

em 06/09/2017 e os embargos opostos em 20/09/2017. Outrossim, 

verifica-se que houve garantia do juízo (ID 8223453). Quanto à matéria 

alegada, suscita a executada que haveria excesso de execução no valor 

de R$ 1.726,57 (mil, setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete 

centavos), pois, conforme cálculo feito de acordo com o dispositivo da 

sentença o valor total devido pela executada seria de apenas R$ 5.896,56 

(cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos). 

Da análise dos autos, verifica-se que a contadoria judicial apresentou 

cálculo o qual assevera que a quantia total devida pela executada é de R$ 

7.019,38 (sete mil e dezenove reais e trinta e oito centavos). Razão pela 

qual, entendo que os presentes embargos devem ser julgados 

procedentes, a fim de reconhecer o excesso do valor de R$ 603,75 

(seiscentos e três reais e setenta e cinco centavos). 4. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, SUGESTIONO SEJAM PROCEDENTES OS PRESENTES 

EMBARGOS, com resolução de mérito, com fulcro nos entendimentos 

apresentados alhures, para: Reconhecer o erro do cálculo apresentado 

pela exequente, declarando o excesso na execução no que tange ao 

valor de R$ 603,75 (seiscentos e três reais e setenta e cinco centavos), 
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devendo tal valor, ser devolvido à executada. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se alvará em prol da parte exequente para transferência dos 

valores restantes disponíveis no feito. Sem condenação de honorários, a 

teor do disposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto a presente 

decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do 

Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000024-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DE ARAUJO FRANCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000024-26.2017.8.11.0004 Polo Ativo: ATREVIDINHA 

CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP Polo Passivo: CRISTIANE DE 

ARAUJO FRANCO Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

movida por ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP em 

desfavor de CRISTIANE DE ARAUJO FRANCO. Compulsando os autos, 

verifica-se que apesar de devidamente intimada para se manifestar e dar 

prosseguimento ao feito (ID 23849896), houve o decurso do prazo in albis 

sem que a parte autora se manifestasse nos autos. E não havendo 

nenhuma manifestação, entendo que deve ser aplicado seu abandono. 

Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, 

extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – Quando, por não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, entendo que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

no dispositivo supramencionado, ante a inércia da parte autora em adotar 

o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) 

ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002132-57.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DENISON DAVID DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DEISE DAVID OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO OAB - MT9707/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1002132-57.2019.8.11.0004 Polo Ativo: DEISE DAVID OLIVEIRA 

e DENISON DAVID DE OLIVEIRA ALVARÁ JUDICIAL Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se 

de PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL, formulado por DEISE DAVID OLIVEIRA e 

DENISON DAVID DE OLIVEIRA requerendo a autorização para 

levantamento de resíduos depositados em conta bancária do Banco Itaú, 

deixados por sua falecida mãe ANTONIA MARIA LEMOS OLIVEIRA. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que não assiste 

razão à requerente, vez que, há óbice para deferimento do pleito em razão 

do valor que se pretende levantar. Com efeito, o alvará judicial é uma 

exceção à obrigatoriedade da realização do inventário, sendo 

procedimento de jurisdição voluntária. Contudo, somente é cabível se o 

saldo bancário equivaler até o valor de 500 (quinhentas) Obrigações do 

Tesouro Nacional. Trata-se de expressa vedação legal prevista no art. 2º 

da Lei n. 6.858/80, vejamos: Art. 2°. O disposto nesta Lei se aplica às 

restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por 

pessoa física, e não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos 

saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional. (grifo nosso). Conforme se depreende da redação legal, 

enquanto o valor depositado em conta individual do FGTS - não recebido 

em vida pelo titular - pode ser levantado pelo sucessor mediante alvará 

judicial independentemente do montante (art. 1º), os saldos bancários e de 

caderneta de poupança ficam limitados a 500 OTN, desde que não haja 

outros bens a partilhar (art. 2º). No caso dos autos, conforme visto, a 

situação se encaixa na vedação prevista no artigo 2º da Lei n 6.858, de 

1980, vez que o valor de R$ 33.322,39 (trinta e três mil, trezentos e vinte e 

dois reais e trinta e nove centavos), que se pretende levantar ultrapassa 

claramente as 500 OTN, autorizadas pela lei (vide STJ - REsp: 1168625 

MG 2009/0105570-4). Acerca desta temática, colhe-se o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO 

DE SALDOS BANCÁRIOS DEIXADOS PELO FALECIDO - VALOR SUPERIOR 

AO LIMITE LEGAL - INDEFERIMENTO - SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei nº 

6.858/80 autoriza a expedição de alvará judicial para levantamento de 

saldos bancários e de contas de caderneta de poupança de titularidade do 

falecido até 500 OTN, desde que não haja outros bens sujeitos a 

inventário. 2. Superado o limite legal, é inviável a concessão de alvará 

para levantamento dos valores deixados pelo 'de cujus', que deverão ser 

objeto de arrolamento/inventário. (TJ-MG - AC: 10000190787291001 MG, 

Relator: Lailson Braga Baeta Neves, Data de Julgamento: 22/09/0019, Data 

de Publicação: 25/09/2019) APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. 

VALORES DEPOSITADOS EM CONTA SUPERIORES A 500 (QUINHENTOS) 

OTN. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. ART. 2º DA LEI Nº 6.858/80. 

APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. A via do alvará judicial não se mostra 

suficiente para levantamento da quantia depositada na conta bancária do 

falecido, demonstrada no extrato da fl. 13/14, no valor de R$ 32.740,64 

(trinta e dois mil, setecentos e quarenta reais e sessenta e quatro 

centavos). 2. Dispõe o art. 1º da Lei nº 6.858/80 (com a nova redação 

dada pela Lei 10.931, de 2004): "Art. 1º. Os valores devidos pelos 

empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a 

Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores 

civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 

indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento." 3. Contudo, o art. 2º impõe um limite de 500 OTN para 

levantamento de valores em Alvarás Judiciais. 4. Verifica-se então que a 

quantia constante em conta do falecido Sr. Pedro Modicanore (R$ 

32.740,64) é bastante superior ao limite imposto pela Lei nº 6.858/80. 5. 

APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJ-BA - APL: 05414034920158050001, 

Relator: Ilona Márcia Reis, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 
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03/10/2018) Portanto, entendo não ser possível a liberação dos valores 

aos requerentes tendo em vista que sua postulação não se amolda à 

figura da jurisdição voluntária por expressa vedação legal. 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO o indeferimento do pedido de alvará judicial e 

extinção do processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do 

Código de Processo Civil, haja vista o procedimento de alvará judicial não 

ser a via processual adequada para o levantamento de saldo em conta 

bancária em nome de falecido que ultrapasse o valor de 500 Obrigações 

do Tesouro Nacional. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz Togado, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) 

ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011033-94.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTE MARIANO DA SILVA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO Dispensado o relatório conforme preceitua o 

art. 38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referência do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

incidente. Consta apresentação de pedido, que deve ser recebido como 

embargos à execução. Importante frisar, consoante os princípios que 

norteiam o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, em especial os da 

efetividade e segurança jurídica, é cediço que, embora oponíveis 

embargos à execução em sede de execução de título (extra)judicial, a 

parte oponente deve observar sempre pelo menos três aspectos 

essências. O primeiro se refere à temática que pode ser debatida nos 

embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei deste rito, é 

autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. Vejamos: Art. 52. 

A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com 

as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos 

autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) 

erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. Confirma esta evidência, apontando que não 

incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do FONAJE, senão 

vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos para embargar a 

execução da sentença estão disciplinados no art. 52, inciso IX, da Lei 

9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela Lei 11.232/05 (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática estabelecida, os 

embargos não são o expediente correto, devendo, portanto esse tipo de 

defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo retro mencionado, 

sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, sob pena de 

rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do recurso de 

embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial” (XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). No caso em tela, faltam requisitos de admissibilidade, uma 

vez que, não houve garantia do juízo. Quanto ao argumento central 

(suspensão da execução por não possuir condições de cumprir com a 

condenação), este não pode prosperar, uma vez que, a matéria discutida 

não se trata de causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença; nem versa sobre as demais elencadas no art. 

52, IX lei 9.099/95. Então, não se justifica o acolhimento, de modo que os 

presentes embargos devem ser rejeitados. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJAM REJEITADOS OS PRESENTES EMBARGOS, 

com resolução de mérito, com fulcro nos entendimentos apresentados 

alhures. Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Condeno o embargante as custas processuais por 

expressa previsão no art. 55, parágrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos 

e legais. Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000421-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WALISSON SANTOS RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT16080-O (ADVOGADO(A))

EDMAR COSTA OAB - MT11399-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO Dispensado o relatório conforme preceitua o 

art. 38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO Por uma 

questão de ordem pública, o processo precisa ser chamado a ordem. 

Parte da demanda deve ser extinta, sem resolução do mérito, uma vez que 

a parte autora não poderia propor esta ação de embargos de terceiros, em 

sede incidental no sistema dos Juizados Especiais. As regras de 

competência preconizadas pela lei 9.099/95 são cristalinas, senão 

vejamos: Art. 10. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de 

intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio. 

Imperioso trazer à baila o que estabelece o Enunciado 155 do FONAJE, in 

verbis: ENUNCIADO 155 – Admitem-se embargos de terceiro, no sistema 

dos juizados, mesmo pelas pessoas excluídas pelo parágrafo primeiro do 

art. 8 da lei 9.099/95 (XXIX Encontro – Bonito/MS). Assim, por essas 

regras, observa-se que embora o reclamante tenha ingressado com 

embargos de terceiro de forma incidente, o fez de forma equivocada, pois 

estamos em sede de alçada dos Juizados Especiais, e sendo assim, não 

observou a normativa aplicável, que na verdade autoriza a reclamação pra 
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proteção de terceiros, devendo ser provocada como ação autônoma 

(distribuído em apenso), concretizando um fenômeno exógeno processual. 

Neste sistema, em bem da verdade, a intervenção de terceiros em 

fenômeno endoprocessual é terminantemente vedada, por regra clara do 

art. 10 da lei deste rito. Nesse contexto, tratando-se de matéria de ordem 

pública, cabe, de ofício, a correção, o que efetivado, torna a análise desta 

peça, neste Juízo, absolutamente inapropriado, em face do disposto no 

Art. 10º da Lei 9.099/90. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, relativo ao 

pedido incidente de embargo de terceiros, com fulcro nos art. 10, da Lei 

9.099/95. Intime-se a parte autora desta ação, em 5 dias, para que se 

manifeste acerca da continuidade da execução, sob pena de caracterizar 

abandono. Vencido o prazo retro mencionado, certifique a escrivania e 

faça imediatamente conclusos, com ou sem manifestação. Sem 

condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT Assinado Digitalmente 

ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos, etc. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001725-51.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA FERREIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1001725-51.2019.8.11.0004 Polo Ativo: LARISSA FERREIRA 

SOUSA Polo Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, e verifico que as partes transigiram sobre o objeto desta 

lide, conforme acordo apresentado cujas cláusulas estão devidamente 

regulares. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização 

de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo, ela eficácia da sentença 

com mérito. Assim, considerando o processo instruído para eventual 

homologação, merece acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. 

EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no 

bojo do processo de conhecimento é perfeitamente possível a sua 

extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do 

Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG, Relator: 

Tiago Pinto, Data de Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria 

desta lide relacionada a direito disponível e as partes são capazes, não 

verifico empecilho à homologação do acordo apresentado. 3. DISPOSITIVO 

Isto Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as 

partes, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente 

com fulcro no artigo 487, III do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito. Após o 

trânsito, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Ene Carolina F. Souza Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000231-54.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA FERREIRA REZENDE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001514-15.2019.8.11.0004 Polo Ativo: ALAIR BRUNO DE 

OLIVEIRA Polo Passivo: EROS BARBOSA SILVA Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. REVELIA Decreto a revelia da 

promovida com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, pois 

apesar de devidamente citada, deixou de comparecer à sessão de 

conciliação e apresentar contestação. No entanto, considero que a revelia 

é relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial serão 

considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, onde suscita a reclamante que é credora do valor de R$ 

1.105,00 (hum mil cento e cinco reais), em decorrência das cártulas de 

cheque em anexo. Motivo pelo qual requer a condenação da requerida ao 

pagamento de R$ 1.779,47 (um mil e setecentos e setenta e nove reais e 

quarenta e sete centavos), que corresponde ao valor do cheque 

atualizado. Registra-se a revelia da parte promovida. Pois bem. É cediço 

que em se tratando de cheques que não estão sendo cobrados por meio 

da ação de enriquecimento ilícito (art. 61 da lei 7.357/85), mas sim, por 

ação de cobrança (art. 62 da lei 7.357/85), é imprescindível a 

demonstração da causa debendi, não apenas porque o cheque já perdeu 

sua natureza cambial, mas porque o referido dispositivo legal é claro ao 

afirmar que tal ação deve ser "fundada na relação causal". Destarte, 

denota-se dos autos que a autora não se desincumbiu do ônus que lhe 

competia, visto que, não logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de 

seu direito, sequer precisando, na inicial, as circunstâncias em que 

recebeu o título. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CHEQUES PRESCRITOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AUSÊNCIA 

DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui entendimento 

firmado de que o nome atribuído à ação é irrelevante para a aferição da 

sua natureza jurídica, que tem a sua definição com base no pedido e na 

causa de pedir. 2. Não tendo o autor apresentado nenhuma 
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fundamentação (causa de pedir) acerca do negócio que deu origem ao 

título prescrito, requisito essencial ao ajuizamento da ação pelo rito 

ordinário, impõe-se a improcedência da ação de cobrança. 3. Agravo 

interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 778247 RJ 

2015/0226095-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 

28/06/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2016) 

Assim, inexistindo prova quanto à existência da relação jurídica vigente 

entre as partes no período da cobrança pretendida, não há o que se falar 

em procedência dos pedidos iniciais. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001589-54.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORVALINA MARIA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001589-54.2019.8.11.0004 Promovente: DORVALINA MARIA 

TAVARES Promovido: BANCO PAN S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O reclamado alegou preliminar de 

ilegitimidade passiva, argumentando que a responsabilidade do lançamento 

da compra é de responsabilidade do estabelecimento comercial. REJEITO a 

preliminar suscitada, visto que a autora demonstra o motivo do ingresso 

contra o reclamado. Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS, onde a parte autora aduz, em resumo, que na data de 

27.10.2018 efetuou uma compra no MERCADO LIVRE usando o cartão de 

crédito da reclamada para pagamento parcelado da quantia de R$ 900,00 

(novecentos reais), em que a apesar do Mercado Livre efetuar a 

restituição, o banco não passou o ressarcimento para a autora que teve 

que efetuar o pagamento das seis prestações. Em sua defesa, o Banco 

reclamado alega que efetuou a devolução da quantia integral de R$900,00 

(novecentos reais) na fatura com vencimento em 28.11.2018, pugnando 

pela improcedência da inicial. Analisando detidamente os documentos 

constantes no processo, verifica-se que realmente ocorreu a restituição 

da quantia de R$900,00 (novecentos reais) em face da parte autora, 

conforme fatura apresentada (ID 21618162). É certo que a empresa 

MERCADO LIVRE afirmou que seria restituído de forma integral ou abatido 

mensalmente as parcelas, de modo que não há qualquer falha na 

prestação do serviço do promovido. Assim, a reclamada cumpriu 

devidamente com sua obrigação, não podendo os pedidos iniciais serem 

acolhidos. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art.487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

INICIAL. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001642-35.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA CRISTIANE DIAS DE MOURA (REQUERENTE)

Y. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI OAB - MT0018030A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001642-35.2019.8.11.0004 Polo Ativo: SHEILA CRISTIANE DIAS 

DE MOURA e Y. D. S. Polo Passivo: AVIANCA e MM TURISMO & VIAGENS 

S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, pugnando o autor pela indenização aduzindo falha na prestação 

dos serviços das requeridas, em razão de cancelamento de voo. Com 

efeito, é evidente a incompetência deste juízo, tendo em vista que se trata 

de menor impúbere postulando a reparação civil. A incompetência absoluta 

é matéria de ordem pública e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo 

juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 113 do Código de Processo Civil, 

que: “A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser 

alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de 

exceção”. Para que uma causa possa ser atribuída ao Juizado Especial 

Cível, primeiro é preciso dizer que não se cuida de parte incapaz. In casu, 

tenho que a matéria não pode ser apreciada pelos Juizados Especiais 

Cíveis, haja vista, a exegese do art. 8º da lei 9.099/95. Portanto, evidente a 

total incompetência deste juízo para processar e julgar o presente feito, 

pois o próprio legislador pátrio elencou no artigo supramencionado aqueles 

que poderão propor ação perante os Juizados Especiais Cíveis. PESSOA 

INCAPAZ NO POLO ATIVO.IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. 1. O art. 8º , I, da Lei nº 9.099 /1995, aplicado subsidiariamente 

no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, por força do art. 27 da 

Lei nº 12.153 /2009, prevê que Não poderão ser partes, no processo 

instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito 

público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil 

. 2. No presente caso, a parte autora é menor e compareceu em juízo 

representado por sua genitora, razão pela qual resta incontroversa a 

incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para 

processamento e julgamento da ação. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 

RECONHECIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Agravo de 

Instrumento Nº 71008561508, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas 

Recursais, Relator: Maria Beatriz Londero Madeira, Julgado em 

29/04/2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 
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de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO sem análise de mérito, nos 

termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95, ante a incompetência 

absoluta deste juízo. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010825-81.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PEONIA GOUVEIA DE VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEONIA GOUVEIA DE VASCONCELOS OAB - MT0015823A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010825-81.2014.8.11.0004 Requerente: PEONIA GOUVEIA DE 

VASCONCELOS Requerido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE RENUNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL, onde, 

em síntese, afirma a parte autora que que teve seu veículo furtado há mais 

de vinte anos, pugnando pela declaração de inexistência de propriedade, 

a fim de cancelar as cobranças do IPVA. Na contestação, o Reclamado 

DETRAN em preliminar alega incompetência do juizado e ilegitimidade 

passiva, e no mérito que a baixa do veículo só é possível quando ocorre a 

perda total do mesmo, de modo que requer a improcedência da inicial. 

Também em sede de contestação, o Reclamado ESTADO DE MATO 

GROSSO, alega que a reclamante não utilizou a via adequada para se 

desonerar dos débitos pois, poderia fazê-lo administrativamente e aduz 

que não há provas de que houve o furto do veículo. Pois bem, verifico que 

a parte autora apresenta documentos que comprovam o furto do veículo, 

não sendo viável que continue efetuando o pagamento dos impostos 

atinentes a este, eis que não mais exerce qualquer dos atributos inerentes 

à propriedade. Nesse sentido, a jurisprudência: DIREITO ADMINISTRATIVO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. VEICULO FURTADO. INCIDÊNCIA DE IPVA. BAIXA 

DO REGISTRO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS. 1 - Na 

forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso 

próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de 

débito de IPVA em razão de veículo furtado e incendiado, bem como 

indenizatória por danos materiais e morais. Recurso da parte ré visa à 

improcedência dos pedidos. 2 - IPVA. Incidência sobre veículo furtado. Na 

forma do seu art. 1º, § 10º,, da Lei n. 7.431/1985, o registro de ocorrência 

policial comunicando o furto do veículo (que posteriormente foi encontrado 

incendiado) afasta a incidência do IPVA. O furto do veículo ocorreu no ano 

de 2010, e que o boletim de ocorrência foi registrado no mesmo ano (ID. 

4105043, pág 7). A cobrança dos valores relativos ao IPVA dos anos de 

2011 a 2015 é indevida, assim como a inscrição do nome da autora na 

dívida ativa. Ademais, o proprietário de veículo furtado, mediante 

requerimento administrativo, fica isento do pagamento dos débitos 

decorrentes da propriedade do veículo, eis que não mais exerce qualquer 

dos atributos inerentes à propriedade (...) (TJ-DF 07016953520178070016 

DF 0701695-35.2017.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 

Data de Julgamento: 19/09/2019, Primeira Turma Recursal, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

O IPVA é um tributo de natureza real o qual incide sobre a propriedade, 

não se podendo admitir tributação sobre fato fictício. Assim, entendo que a 

cobrança dos valores relativos ao IPVA desde 25/04/2014 (data da 

propositura da ação) é indevida. Ademais, dispõe a Lei Estadual nº 7.301, 

de 17/07/2000: Art. 29-B Cancelam-se os débitos do IPVA relativos a 

veículo objeto de perda total, furto, roubo, a partir da data da ocorrência 

do evento; Não obstante a isso, o artigo 1.275 do Código Civil prevê a 

renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel. Certo é que 

o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por leis 

especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, todavia, 

verifica-se no caso em questão que o bem não foi recuperado, razão pela 

qual merece acolhimento a pretensão autoral no que tange a renúncia de 

propriedade do veículo. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito PARA: A) 

Determinar que os reclamados se abstenham de efetuar as cobranças 

dos impostos referentes ao veículo VOLKSWAGEM, FUSCA, BRANCO, 

PLACA JXZ 2052, CHASSI bj568024. B) Reconhecer a Renúncia de 

Propriedade do Veículo e declará-la válida a partir da propositura desta 

demanda; Como consequência da presente sentença DECLARO 

inexistentes os débitos em nome da autora referentes ao veículo em 

discussão neste processo, a partir da propositura desta demanda. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do 

Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001063-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA ALVES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001063-58.2017.8.11.0004 Polo Ativo: LUIZA ALVES DUARTE 

Polo Passivo: MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Verifico que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO Em linhas 

iniciais, salienta-se que a inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 302 de 513



justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde, em síntese, suscita a parte 

reclamante na cidade de General Carneiro-MT, onde reside, sofreu a 

interrupção do fornecimento de água dos dias 09/08/2017 a 14/09/2017. 

Ressalta que o reclamado providenciou o fornecimento através de 

caminhões pipa, no entanto, passava horas na fila para conseguir 

abastecimento de água. O MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO/MT, apesar 

de devidamente citado, manteve-se inerte não apresentando contestação. 

Ressalte-se que, a ausência de contestação por parte do Município não 

importa em presunção de veracidade das alegações iniciais, tendo em 

vista que, seus bens e direitos são considerados indisponíveis. Pois bem, 

verifico que a suspensão do fornecimento de água pelo período de 33 

(trinta e três) dias, ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, vez que 

tratando-se de serviço essencial, caberia ao reclamado ter uma solução 

rápida e eficaz para a população, a fim de ampara-los pelo período em que 

o fornecimento esteve suspenso. Nesta senda, aplica-se à ré a teoria da 

responsabilidade objetiva, conforme disposto no art. 37, §6º, da CF/88, de 

modo que sua responsabilidade civil somente será afastada caso restar 

comprovada a ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação do 

agente ou ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Neste contexto, 

analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante comprova sua 

condição de consumidor dos serviços (fatura de energia e fatura de água 

e esgoto anexas à inicial), restando evidente que o réu se manteve a 

afirmar que as alegações do autor são inverídicas, no entanto, não 

apresentou documento apto a comprovar a devida prestação do serviço. 

Ademais, é certo que é possível reconhecer que o evento ultrapassou a 

linha do mero dissabor inerente a vida em sociedade, causando real lesão 

ao direito da personalidade da parte autora, uma vez que ficou privada de 

serviço essencial à sobrevivência e que permite a convivência do ser 

humano de forma digna em sociedade. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. 3. DANOS MORAIS No que tange 

aos danos morais, deve-se ponderar que a água potável é bem de 

consumo essencial ao cotidiano de qualquer pessoa, de modo que a 

ineficiência ou ausência de seu fornecimento, dependendo das 

circunstâncias do caso e quando superado o razoável, pode, de fato, 

resultar em dissabores que transcendem o mero aborrecimento e 

ocasionam efetivo abalo psíquico. In casu, a interrupção da energia pelo 

período de 33 (trinta e três) dias consecutivos, reputa-se inquestionável 

que a parte reclamante teve sua honra subjetiva atingida em decorrência 

das recorrentes falhas de prestação de serviço do reclamado, mormente 

ao se ponderar a quantidade e a essencialidade da água no cotidiano 

humano, dissabores que, somados, denotam desrespeito ao consumidor, 

transcendem o mero aborrecimento e configuram efetivo prejuízo imaterial 

intrínseco, passível de recomposição. Nesse sentido, já ponderou o STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. 

DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA NO 

REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 8.000,00 

(oito mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, com resolução de mérito, mantendo os efeitos da tutela, 

para: a) CONDENAR, a Reclamada MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO, a 

pagar a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à título de indenização por 

danos morais ocasionados a(o) Reclamante LUIZA ALVES DUARTE, valor 

com incidência de juros moratórios de 0,5% ao mês e correção monetária 

pelo IPCA-E, ambos desde a citação. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Processo Número: 1001554-94.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FREITAS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO(A))
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VILIOMAR CARRIJO (REQUERIDO)

ALCELY MARIA CARNEIRO CARRIJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001554-94.2019.8.11.0004 Polo Ativo: JOSE FREITAS RIBEIRO 

Polo Passivo: VILIOMAR CARRIJO e ALCELY MARIA CARNEIRO CARRIJO 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. REVELIA Decreto a revelia da 

promovida com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, pois 

apesar de devidamente citada, e ter comparecido à sessão de conciliação; 

apresentou contestação fora do prazo legal. No entanto, considero que a 

revelia é relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial serão 

considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 
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ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, onde suscita a reclamante que é credora do valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), em decorrência das cártulas de cheque em 

anexo. Motivo pelo qual requer a condenação da requerida ao pagamento 

de R$ 9.105,24 (nove mil cento e cinco reais e vinte e quatro centavos), 

que corresponde ao valor do cheque atualizado. Registra-se a revelia da 

parte promovida. Pois bem. É cediço que em se tratando de cheques que 

não estão sendo cobrados por meio da ação de enriquecimento ilícito (art. 

61 da lei 7.357/85), mas sim, por ação de cobrança (art. 62 da lei 

7.357/85), é imprescindível a demonstração da causa debendi, não 

apenas porque o cheque já perdeu sua natureza cambial, mas porque o 

referido dispositivo legal é claro ao afirmar que tal ação deve ser "fundada 

na relação causal". Destarte, denota-se dos autos que a autora não se 

desincumbiu do ônus que lhe competia, visto que, não logrou êxito em 

demonstrar o fato constitutivo de seu direito, sequer precisando, na inicial, 

as circunstâncias em que recebeu o título. Nesse sentido é o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CHEQUES PRESCRITOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte 

Superior possui entendimento firmado de que o nome atribuído à ação é 

irrelevante para a aferição da sua natureza jurídica, que tem a sua 

definição com base no pedido e na causa de pedir. 2. Não tendo o autor 

apresentado nenhuma fundamentação (causa de pedir) acerca do 

negócio que deu origem ao título prescrito, requisito essencial ao 

ajuizamento da ação pelo rito ordinário, impõe-se a improcedência da ação 

de cobrança. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no 

AREsp: 778247 RJ 2015/0226095-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data 

de Julgamento: 28/06/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 03/08/2016) Assim, inexistindo prova quanto à existência da relação 

jurídica vigente entre as partes no período da cobrança pretendida, não há 

o que se falar em procedência dos pedidos iniciais. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Processo Número: 1002168-02.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

STHEFANY CHRISTINY CARDOSO LEMES BRAGA GUIMARAES 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002168-02.2019.8.11.0004 Promovente: STHEFANY CHRISTINY 

CARDOSO LEMES BRAGA GUIMARAES Promovido: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Em 

preliminar a reclamada alegou impossibilidade de inversão do ônus da 

prova, que merece REJEIÇÃO, pois diante da hipossuficiência do autor, 

deve aplicar a determinação contida no CDC. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR DE PISO QUE CONSIGNOU A 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, COM INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, NA RELAÇÃO TRAVADA ENTRE OS LITIGANTES. 

ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

APLICAÇÃO DO CDC REVELA-SE POSSÍVEL QUANDO PRESENTE A 

HIPOSSUFICIÊNCIA DE UM DOS CONTRATANTES. PRECEDENTES. 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA INSTÂNCIA A QUO. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ-BA - AI: 00152073420178050000, Relator: 

Ilona Márcia Reis, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 11/10/2017) O 

promovido ainda pleiteia inépcia da inicial, sob o argumento de que o 

extrato de negativação foi produzido unilateralmente. No entanto 

considerando que o Reclamado no mérito da sua contestação afirma a 

origem da dívida e comprova o vínculo entre as partes, forçoso 

reconhecer o documento apresentado. Assim, REJEITO a preliminar 

discutida. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito da 

demanda. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. O autor ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma que teve seu 

nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção no valor de R$96,88 

(noventa e seis reais e oitenta e oito centavos). Aduz que jamais 

contratou os serviços da ré. Em sua defesa, a empresa reclamada afirma 

que o autor habilitou linha telefônica habilitou a linha telefônica de nº 66 

99919-1095. Afirma que em decorrência da ausência de pagamento de 

algumas faturas gerou o debito discutido nesta ação. Pugna pela 

improcedência da inicial. Analisando detidamente as alegações do 

promovido, verifica-se que as faturas foram emitidas com endereço na 

Av. Governador José Morbeck, S/N, JD Urania, Araguaia-MT. Entendo que 

existe verossimilhança nas alegações da reclamada, inclusive o RG da 

parte autora foi emitido na cidade de Araguaiana-MT em 2015, próximo a 

data das faturas com atraso, que se refere a janeiro e fevereiro de 2016. 

Com efeito, na impugnação, a autora não apresenta nenhuma prova para 

modificar as alegações da reclamada. Ainda que possível a inversão do 

ônus da prova, a parte autora ingressa com sua inicial carente de 

informações necessárias a conferir seu direito, não cumprindo o ônus da 

sua prova, nos termos do 373, I do CPC. Forçoso reconhecer que a 

Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Sobre o assunto: RESPONSABILIDADE CIVIL E 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JUSTIÇA 

GRATUITA INDEFERIDA PARA O AUTOR NA SENTENÇA. PREENCHIMENTO 

DOS REQUISITOS LEGAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO NESTA INSTÂNCIA. 

MÉRITO. INSCRIÇÃO SUPOSTAMENTE INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. TELEFONIA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. INCONTROVERSA A EXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PEDIDO DO AUTOR PARA 

ALTERAÇÃO DO PACOTE DE SERVIÇOS. COBRANÇA PROPORCIONAL 

REFERENTE AO NOVO PLANO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO 

DA PRESTAÇÃO QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA 

VERIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ART. 188, I, DO CÓDIGO 

CIVIL. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

NESTA SEDE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Constitui exercício regular de direito do credor a inclusão de 

consumidores efetivamente inadimplentes nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito. (TJ-SC - AC: 03035229720168240020 Criciúma 
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0303522-97.2016.8.24.0020, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de 

Julgamento: 11/09/2018, Terceira Câmara de Direito Civil) Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil 3. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifica-se que na 

presente demanda, assim como em várias protocoladas neste Juizado, 

tratam-se de ações em que a parte ingressa no Juízo acreditando que a 

empresa não terá os documentos que comprovem seu vínculo contratual, 

e com isso terá jus a receber valor pelo abalo moral decorrente da 

negativação. Felizmente, a reclamada comprovou o vínculo contratual e a 

origem do débito, demonstrando a atitude indevida do reclamante. Assim, 

ingressando a parte autora com ação de indenização moral, sabendo que 

a divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Neste sentido: 

EMENTA: INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO NEGATIVA -EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Para que ocorra a 

condenação por litigância de má-fé, é necessário que se faça prova da 

instauração de litígio infundado ou temerário, bem como da ocorrência de 

dano processual em desfavor da parte contrária. Sendo o ajuizamento da 

ação absolutamente temerário, deve ser mantida a penalidade aplicada 

pelo MM. Juiz a quo. (TJ-MG - AC: 10000190675736001 MG, Relator: 

Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de 

Publicação: 23/08/2019) (Grifei). Assim, é indiscutível a litigância de má-fé 

da parte demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 

80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 4. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO 

PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos 

termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO 

ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da 

Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 

85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 10% sobre o 

valor da causa em honorários advocatícios em favor da parte contrária e 

10% referente as custas processuais. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-76.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DO ARAGUAIA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000430-76.2019.8.11.0004 Promovente: FERNANDA DO 

ARAGUAIA DE CASTRO Promovido: TELEFÔNICA BRASIL Vistos, etc. 

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido pela parte 

Reclamante, aduzindo que a sentença foi contraditória visto que buscava 

obrigação de fazer e não declaração de inexistência de débito, pois na 

inicial afirma que teve contrato com, mas em razão das constantes falhas 

do serviço pleiteou cancelamento do seu plano, e ainda assim teve seu 

nome negativado. Os embargos foram interpostos no prazo legal. A parte 

embargada apresentou contrarrazões no ID 24809674 alegando que 

rediscussão da matéria somente pode ser analisada por meio de recurso 

adequado. É o breve relato. Decido. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração NÃO encontram guarida. Com efeito, verifica-se que a 

sentença afirma corretamente da contratação da autora, de modo que não 

restando provado o pagamento das faturas informadas pela reclamada, 

bem como o defeito na prestação do serviço, seja através de protocolo ou 

outro meio de prova, foi reconhecido a cobrança devida. Ainda, 

considerando que a parte autora pleiteia o reconhecimento da cobrança 

indevida, não há como reconhecer a obrigação de fazer sem declarar a 

ilegitimidade da cobrança. No caso, não ocorreu contradição, e sim o 

entendimento do Juízo quanto ao fato que caracterizou o abalo moral. Com 

efeito, os argumentos transcritos na sentença foram devidamente 

fundamentados, embasados nos motivos suficientes no livre 

convencimento do Juízo, de modo que buscando alteração do mérito da 

decisão, a via adequada é o recurso inominado e não embargos de 

declaração. Diante do exposto, SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos 

embargos em apreço, mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar 

nenhuma omissão ou contradição da decisão embargada. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001027-45.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JHONNATHAN SEBASTIAO SOUSA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1001027-45.2019.8.11.0004 Promovente: JHONNATHAN 

SEBASTIAO SOUSA ALVES Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, 

etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido pela reclamada 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, alegando existência de OMISSÃO na sentença 

proferida sob argumento que deveriam ser aceitos as telas sistêmicas 

apresentadas e os danos morais não foram comprovados. No tocante a 

contradição aventada em sede aos embargos de declaração, cabe 

elucidar que por ser matéria recursal sui generis permissiva pela 

sistemática processual para complemento-retificador do decisum do 

pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I– 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) No caso, os danos morais concedidos à parte autora foi 

devidamente fundamentado inclusive, com entendimento jurisprudencial, 

somados à livre apreciação e convencimento desde juízo amparado na 

legislação vigente, tudo conforme sentença proferida, sendo certo que as 

telas sistêmicas não foram acolhidos por se tratar de prova produzida 

unilateralmente, e ainda por não ter mínimo de indícios suficientes que 

comprovem a contratação. Com efeito, buscando alteração do mérito da 

decisão, a via adequada é o recurso inominado e não embargos de 

declaração. Diante do exposto, SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos 

embargos em apreço, mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar 

nenhuma omissão ou contradição da decisão embargada. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000848-14.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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CARLOS PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1000848-14.2019.8.11.0004 Promovente: CARLOS PEREIRA 

DOS SANTOS Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido pela reclamada TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, alegando existência de OMISSÃO na sentença proferida sob 

argumento que deveriam ser aceitos as telas sistêmicas apresentadas e 

os danos morais não foram comprovados. No tocante a contradição 

aventada em sede aos embargos de declaração, cabe elucidar que por 

ser matéria recursal sui generis permissiva pela sistemática processual 

para complemento-retificador do decisum do pretor, a propósito, assim 

dispõe o art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I– esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) No caso, os danos morais concedidos à parte autora foi 

devidamente fundamentado inclusive, com entendimento jurisprudencial, 

somados à livre apreciação e convencimento desde juízo amparado na 

legislação vigente, tudo conforme sentença proferida, sendo certo que as 

telas sistêmicas não foram acolhidos por se tratar de prova produzida 

unilateralmente, e ainda por não ter mínimo de indícios suficientes que 

comprovem a contratação. Com efeito, buscando alteração do mérito da 

decisão, a via adequada é o recurso inominado e não embargos de 

declaração. Diante do exposto, SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos 

embargos em apreço, mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar 

nenhuma omissão ou contradição da decisão embargada. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE ALISTAMENTO DE JURADOS – 001/2020

A Excelentíssima Senhora Helícia Vitti Lourenço, MMº juíza de Direito da 1ª 

Vara Criminal, e Presidente do Tribunal Popular do Júri da Comarca de 

Cáceres/MT, na forma da lei, etc...etc...

FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que foi proclamado a lista de jurados definitiva que servirão nas 

sessões periódicas do Tribunal do Júri desta Comarca de Cáceres/MT, no 

ano de 2020, de conformidade com artigo 436 a 446 do Código de 

Processo Penal, abaixo transcritos:

Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os 

cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade.

 § 1o Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar 

de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, 

classe social ou econômica, origem ou grau de instrução.

 § 2o A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 

1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a 

condição econômica do jurado.

Art. 437. Estão isentos do serviço do júri:

 I – o Presidente da República e os Ministros de Estado;

II – os Governadores e seus respectivos Secretários;

III – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e 

das Câmaras Distrital e Municipais;

 IV – os Prefeitos Municipais;

 V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria 

Pública;

VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública;

 VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública;

VIII – os militares em serviço ativo;

 IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua 

dispensa;

X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.

 Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, 

filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob 

pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço 

imposto.

 § 1o Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de 

caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no 

Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em 

entidade conveniada para esses fins.

§ 2o O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade.

 Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço 

público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e 

assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento 

definitivo.

 Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste 

Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e 

no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como 

nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária.

 Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do 

jurado sorteado que comparecer à sessão do júri.

Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia 

marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo 

presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a 

critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica.

 Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante 

devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de 

força maior, até o momento da chamada dos jurados.

Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz 

presidente, consignada na ata dos trabalhos.

 Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, 

será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os 

juízes togados.

 Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os 

dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação 

de responsabilidade penal prevista no art. 445 do Código de Processo 

Penal.

SERVIDORES UNEMAT – CAMPUS

1. DIXON PATRICK GONZAGA DE FREITAS

2. DOUGLAS EHLE NODARI

3. EDENIO SEBASTIAO FARIA DA SILVA

4. ELISANGELA PIRES DA SILVA DE AMURIM

5. ELISANGELA XAVIER DE SOUZA LINS

6. ELIAS FERNANDES BARBOSA

7. FABIANO FERNANDES DE OLIVEIRA PINTO

8. GERALDO FERREIRA DE SOUZA

9. IRINALDO SILVA PENHA

10. JOEL CONCEIÇÃO DUARTE DE SOUZA

11. JONIEL SANTANA DA SILVA

12. JOSAFA GOMES PEREIRA

13. JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

14. LUCELENE DA SILVA SANTIAGO

15. LUIZ CLÁUDIO FONTES RAYMUNDI

16. LUIZ FRANCISCO BORGES

17. MÁRCIA REGINA LOPES DE MAGALHÃES
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18. MARIA APARECIDA FERREIRA MENDES

19. MAURENIR DE OLIVEIRA LEITE

20. MIQUEIAS MARQUES DA SILVA

21. NEUSO GERALDO DA SILVA

22. NILCEIA PEREIRA MARQUES

23. PRISCILA DA SILVA NORTHFLEET

24. TATIANA ROSA CARVALHO RIBEIRO

25. TEREZA ANTÔNIA LONGO JOB

26. TEREZINHA SANTANA DE OLIVEIRA

27. WANDERLEY BARBOSA

28. WELMISSON JACINTO SOARES

29. WILLIAN ABUTAKKA DE MORAES

SERVIDORES UNEMAT - REITORIA

 1. ALANA MICHELLE AS DE SOUZA

2. AMABILEN DE OLIVEIRA FURLAN

3. ANA PAULA RODRIGUES VARGAS

4. CAMILA PERCILYANA DE LIMA E SILVA ALVES

5. CLEUZA RAMOS DOURADO

6. DANIELLE TAVARES TEIXEIRA

7. EDILEIA GONÇALVES LEITE

8. ELIANDRA BARBOSA DE OLIVEIRA

9. EMANOELLE FRANCISCA DA SILVA ARRU

10. EUGENIA LEITE ALVES

11. FABIO ISER

12. FERNANDA BRITO CHERBA LUCAS

13. HELOIZA GADANI MENDES DE SOUZA

14. HEMILIA MAIA RIBEIRO

15. JOCELY RODRIGUES LEITE DE SOUZA

16. JOSEANE DOS SANTOS CUNHA

17. LANA PAULA MELO ZINHANI

18. LETICIA DE CASTRO E SOUZA

19. LUZINETE DA SILVA MAGALHÃES

20. LYGIA CRISTINA MENEZES DE LIMA

21. MARIA APARECIDA ANDRADE GONZAGA

22. MARIA APARECIDA BARBOSA RIBEIRO

23. MICHELE TATIANE DOS SANTOS

24. NADIA SILVA MORENO GOMES

25. NEIDE MARIANA ANICETO

26. NILCEIA JOSE DA SILVA

27. PATRICIA DA SILVA

28. TASSIA SILVA CARVALHO

29. TATIANE ALMEIDA VALERIANO

30. VALDIVINA VILELA BUENO PAGEL

31. VERA LUCIA MORAES DE OLIVEIRA

SERVIDORES UNEMAT – DEAD/COVEST

01. FABIOLA CRISTINA SILVA FERNANDES

02. GILMARA DE FATIMA LARA GARCIA

03. JANDIRA RODRIGUES DA SILVA

SERVIDORES – PREFEITURA MUNICIPAL

32. AILTON FLORIANO SOUZA SERRA

33. HENRIQUE SEGURA VIOLIN

 34. ADEMIR CARDOSO DA SILVA

35. DERICK VICTOR DE SOUZA CAMPOS

 36. ELAINE APARECIDA RIBEIRO DELUQUI

37. ELSON DOMINGOS DA SILVA

 38. ELTON FELIX DE OLIVEIRA BENEVIDES

 39. ESTEVAN MARCIO RIBA DE N. MELGAR

 40. KATIUSCIA VILELA DOS REIS

 41. LUCIANA CORREA PINTO BARBOSA

42. LUCIANO DE PINHO GARCIA

43. MARTA DE OLIVEIRA CORREA

44. HUGO PEREIRA DE MORAES

45. JOICE JERONIMO SILVA

46. JONATHAN ANDERSON DE PAULA CALDAS

 47. PAULO ROBERTO JUSVIAK DAMBROS

48. RENATA SANTANA DA SILVA

 49. VALDIR DOS SANTOS

 SERVIDORES – PREFEITURA MUNICIPAL

1. ABILIO MALDONADO QUINA

2. ANA PAULA BARBOSA

3. ANA PAULA DA SILVA RIBEIRO

4. ARCI REZENDE PEREIRA DA ROSA

5. ARIANA PAMELA NUNES DE MATOS FERREIRA

6. ARNALDO DONIZETE TRALDI

7. AROLDO FARIA DE MIRANDA

8. AUGUSTO MARIO DOS SANTOS

9. EDLEUSA SUELI DE SOUZA BENEVIDES

10. EDMIR LAURENTINO SILVA

11. EDNA MARIA DA SILVA

12. EDNEIA APARECIDA CAMPOS DE MOURA

13. EDNILDA DE MORAES

14. EDNILSON DAS DORES CEBALHO

 15. ELAINE MAGALHAES DE OLIVEIRA

16. ELAINE MAZUQUI RIGONATO

17. ELAINE PEREIRA DA SILVA

18. ELBA MARA DOS SANTOS

19. ELIEL DOMINGUES DA ROCHA

20. ELIETE BAPTISTA MUCARI DE ALMEIDA

21. ELIETE DA SILVA

22. FABIA ARRUDA DE SOUZA

23. FABIANA CARVALHO DE MEDEIROS VIEIRA

24. FABIANA PINHO VERNUCCI

25. FABIANA RULIM DA SILVA LACORTT

26. FABIANE DELUQUE VIANA

27. FABIO DOS SANTOS GARCIA DUARTE

28. FABIO GUSTAVO PEREIRA

29. FABIO JUNIOR SILVINO DA SILVA

30. FABIO LUIZ SANTOS LOURENÇO

31. GIMERSON FERREIRA DE SOUZA

32. GIRLANE ORTIZ DA SILVA

33. GISELDA FERREIRA DORADO

34. GISELE CHRISTIANE DE ALCANTARA COSTA

35. GISLAINE CRISTINA SIMONCELLE

36. GISLAINE FATIMA NEVES

37. GISLAINE MONTEIRO CLAUDINO

38. GISLEIDE SILVA LOPES

39. GIULIANA BARBOSA MAIA

40. GLAUBER FIGUEIREDO ROMERO

41. GLAUCO MIRANDA DE ARAUJO

42. GLEICE DE FATIMA MOURA

43. GLEICE MARANGUELI DA SILVA

44. GLORIA REGINA GARCIA FERREIRA

45. GONÇALINA DELUQUE GARCIA

46. GRACIELE MAGALHAES DA SILVA

47. GRACIELE RIBEIRO FERREIRA

48. IVANILDA PEREIRA PEDROSA

49. IVANA DUARTE CAMPOS PEREIRA

50. IVANILDA APARECIDA DE SOUZA

51. IVANILDA INOCENCIO GOMES

52. IVANILDE BARBOSA DE MELO

53. IVANILDE BARBOSA DE SOUSA

54. IVANILDES ALVES POPIL

55. IVANILDO SOARES DE ASSUNÇÃO FILHO

56. IVONE RAMALHO DE ARRUDA

57. IVONEIDE DA SILVA ASSUNÇÃO

58. IVONETE FERREIRA VANINI

59. JOSE RUBENS SERRAO

60. OTILIA PEDROSO DA SILVA

61. OTONY DE CAMPOS LEITE

62. RITA STEPHANY ROCHA

63. RITYELE MARQUES MARTINS

64. ROBERT KARUZZ SOUZA FAUSTINO

 65. ROBERTA NUNES FEDOR

66. ROBSON ANDRE MORALES

 67. ROBSON MAXIMO DA COSTA

68. RODINEIA RODRIGUES RAMOS

69. RODRIGO ALEX RODRIGUES

70. RODRIGO GOMES GUIMARAES

71. ROGERIO DIAS DA CUNHA RAMSDORF

72. ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA

73. ROLANDO ANTONIO EGUES

74. ROMILDA RAMIRES MAGALHAES

75. ROMILDO GOVEIA

76. ROZINEI CUIABANO DA SILVA
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77. RUBENS DANCIGUER BARBOSA

78. RUBENS JOSE DA SILVA

79. RUBENS JOSE NEVES

80. RUBENS PEREIRA DE OLIVEIRA

81. SANDER JOSE DA SILVA

82. SEBASTIAO EGUES DORADO

83. VITORIA SALLES DA SILVA

84. VIVIAN CEBALHO PEREIRA

85. VIVIAN THAIS TIECHER

86. WAILTON ROBERT NERES DA ROSA

87. WALKIRIA PAULINA DA SILVA

88. WALTER ALVES AMORIN SOBRINHO

89. WANCLEA MATOS SOBRINHO BRANDALIZE

90. WANDERSON DE PINHO JARA

91. WANDERSON NASCIMENTO ROSA

92. WANIELY VITORIA CARDOSO

93. WELITON APARECIDO DE MORAIS

94. WELLEN DELCARO DELUQUE SOARES

 SERVIDORES – EE ONZE DE MARÇO

1. ADELINO BRAZ VENUTI

2. EDSON FELIX DA SILVA

3. ELDER RAMOS MARTINS

4. MARCELO DIAS PEREIRA

5. WILLIAN GEORGES DORVANI

SERVIDORES – EE SENADOR MARIO MOTTA

1. EDILSON SANTANA RODRIGUES

2. EVANILDO ALVES RICARTE

3. HAIDEE LUIZA DO NASCIMENTO

4. MARLI ELVIRA MONTEIRO LEITE

5. SEBASTIÃO FERRAZ DE ALMEIDA

6. VERA LUCIA REBOUÇAS MALCHER

SERVIDORES – EE Dr. LEOPOLDO AMBRÓSIO FILHO

1. ELLYS DE AMORIM TEOTONIO

2. JANE JOSEFA DA SILVA CAMILO

3. JUSSARA CARDOSO GONÇALVES

4. KASSIO CESAR CARVALHO DA SILVA

5. POLYANA DE CASTRO COSTA

SERVIDORES – EE SÃO LUIZ

1. CRISTÓVÃO QUEIROZ DE ALENCAR

2. LUCILA APARECIDA DE MORAES MAGALHÃES

3. MARIA LUCIA MONASKI VILA

4. ROSILENE LACERDA CINTRA PAES

5. WANDER LUIS PEDROSO LINO

SERVIDORES – EE Dr. JOSÉ RODRIGUES FONTES

1. EDMIR LAURENTINO SILVA

2. JUAREZ FRANCISCO CHUVE DE JESUS

3. LUCELIA AUGUSTO MACHADO

4. ROSA ELASTENIA TRINDADE MEJIA

5. SANDRO SILVA BORGES

SERVIDORES – EE FREI AMBRÓSIO

1. AGNALDO RAMOS

2. ANA MARIA DA SILVA

3. ANISIO LEITE DA SILVA

4. CYNEIRE GLAUCIA MONTEIRO

5. ROSINETE COUTINHO

SERVIDORES – EE DEMÉTRIO COSTA PEREIRA

1. ALEX LICA LIMA

2. CESAR MACIEL DE CAMPOS

3. GILBERTO PEDRO DE ALCANTARA

4. LENIR TOMAZELI

5. MARCO JOSÉ DOS SANTOS MATOS

SERVIDORES – EE ESPERIDIÃO MARQUES

1. ADRIANO RODRIGUES DUARTE

2. ANDREIA PEREIRA LUZ

3. GUIDO SERGIO SCHMIDT

4. MARIA CRISTINA URNAU

5. REGIANE FARIA CARVALHO DA SILVA

6. ROBERTO CARLOS BASSAN ANTELO

SERVIDORES – EE UNIÃO E FORÇA

1. ANILCE GORETI MENDES RAYMUNDI

2. JUCIARA RODRIGUES SOUZA ZATTAR

3. LEILA CASTRO DA SILVA

4. LORRAYNE LUIZ SILVA

5. PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO

6. SOLI ALVES DE OLIVEIRA

7. WESLEY BATISTA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

SERVIDORES – CEJA MILTON MARQUES CURVO

1. BRENO DE PAULA PINTO GARCIA

2. DEJANE ANDRE SOARES DOS SANTOS

3. EDILSON MENDES DA SILVA

4. ELBA MARA DOS SANTOS

5. FABIO SALES DO COUTO SILVA

SERVIDORES - EE Des. GABRIEL PINTO DE ARRUDA

1. FILINDA LEITE DA SILVA

2. JUCILENE VENUTI DE SOUZA

3. MARIA HELENA DE OLIVEIRA TORTORELLI

4. MOISES ROCHA GUIMARÃES

5. WAGNER THIAGO DE MELO GONÇALVES

SERVIDORES – EE Prof. ANA MARIA DAS GRAÇAS SOUZA NORONHA

1. ARLENE JANISSARA DE OLIVEIRA ALCANTARA

2. DOMINGOS FRANCISCO RODRIGUES DE CAMPOS

3. EDSON ESTEVÃO DE ALMEIDA

4. ERALDO ORACIO DE LIMA

5. LEANDRO DE ALMEIDA

6. MARIA APARECIDA NOBRE

7. WANDERSON MATOS E SILVA

8. ZENE MARIA ELIAS ARANTES

SERVIDORES – EE CRIANÇA CIDADÃ

1. ANA VICENCIA DE CARVALHO VANINI

2. ESVANEI MATUCARI TEIXEIRA

3. JOSE FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO

4. LUIS ANTUNES DE MAGALHAES

5. MARIA MARTINS DA ROCHA OLIVEIRA

SERVIDORES – EE NATALINO FERREIRA MENDES

1. GERSON GONÇALVES PEREIRA

2. JONATHAN DE MORAES VILA

3. NELCI SOARES DA SILVA

SERVIDORES – CEFAPRO

1. CAROLINE APARECIDA MARTINS FIALHO

2. GLEICE ANTONIA MORAES DE ALCANTARA

3. GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA

4. JOCINEIDE CATARINA MACIEL DE SOUZA

5. RENILDA MIRANDA CEBALHO

Cáceres, 25 de novembro de 2019.

Helícia Vitti Lourenço

Juíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Cáceres/MT.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003068-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003068-13.2018.8.11.0006 AUTOR(A): EVA GOMES NETO RÉU: LUIZ 

RAMOS SILVA Vistos etc. Nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil, inexistentes quaisquer questões processuais, declaro saneado o 

feito, devendo o ônus da prova, ante a ausência de peculiaridades, ser 

distribuído conforme os incisos I e II do art. 373 do mesmo diploma legal. 

Ademais, fixo como pontos controvertidos a existência da união estável 

alegada, para tanto, defiro a produção de prova documental e 

testemunhal. Outrossim, indefiro o requerimento de depoimento pessoal da 

requerida ante a ausência de elementos o justifiquem, uma vez que sua 

versão dos fatos foi narrada na petição inicial. Dessa maneira, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de janeiro de 2020 às 

13h30min. Na forma do art. 357, §4º do Código de Processo Civil, concedo 

às partes o prazo de 15 (quinze) dias, para apresentarem em cartório o rol 
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de testemunhas cujo depoimento pretende-se obter, caso ainda não 

tenham sido indicadas. Intimem-se as partes para que compareçam 

acompanhadas de advogados e testemunhas, consignando-se que é da 

própria parte o ônus de proceder à intimação de suas testemunhas, nos 

termos do art. 455 do Código de Processo Civil. Destaca-se que somente 

será realizada a intimação das testemunhas pelo juízo nas hipóteses 

previstas no art. 455, §4º, e incisos do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Ciência ao Ministério Público. Às providências. Cáceres, 4 de 

dezembro de 2019. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006928-85.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZEU PORTES QUEROBIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE DE CASTRO QUERUBIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006928-85.2019.8.11.0006 REQUERENTE: FLORIZEU PORTES QUEROBIM 

REQUERIDO: ROSANE DE CASTRO QUERUBIM Vistos etc. Intime-se a 

parte autora para comprovar o esgotamento de todos os meios à sua 

disposição para localizar o endereço da requerida, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento desta e/ou cancelamento da 

distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 485, inciso I, ambos 

do Código de Processo Civil. Certificado o decurso do prazo, à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Cáceres, 16 de 

dezembro de 2019. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006206-51.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. C. D. C. M. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006206-51.2019.8.11.0006 AUTOR(A): DAYANNE PORFIRIO DE 

CARVALHO RÉU: IVETE CAMARGO DE CARVALHO MELO Vistos etc. 

Intime-se a parte autora para juntar aos autos os documentos necessários 

para instrução da petição inicial, uma vez que inexistentes, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento e/ou cancelamento da 

distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 485, inciso I, ambos 

do Código de Processo Civil. Certificado o decurso do prazo, à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cáceres, 05 de novembro de 

2019. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1006425-64.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. S. D. C. (REQUERENTE)

J. C. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006425-64.2019.8.11.0006 REQUERENTE: ALESSANDRA MARIA 

SANTANA DE CARVALHO, JULIO CESAR DELUQUE REQUERIDO: JULIO 

CESAR DELUQUE Vistos etc. Intimem-se os requerentes para juntarem aos 

autos documentos hábeis a comprovação de pessoas hipossuficientes, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do requerimento 

de gratuidade da justiça e recolhimento das custas judiciárias. Certificado 

o decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Cáceres, 18 de novembro de 2019. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002353-34.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. S. (RÉU)

J. M. D. S. (RÉU)

I. V. D. S. S. (RÉU)

J. A. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002353-34.2019.8.11.0006 AUTOR(A): LEANDRO MARTINS VIANA RÉU: 

JAQUELINE MARIA DA SILVA, JOCIMARA CRISTINA DA SILVA, JOILMA 

APARECIDA DA SILVA, ISABELLE VITORIA DOS SANTOS SILVA Vistos 

etc. Compulsando detidamente os autos, constato que embora tenha 

havido o reconhecimento expresso do pedido pelos requeridos, não 

constam declarações de testemunhas que tenham conhecimento do 

período de convivência do casal. Dessa forma, a fim de melhor instruir a 

demanda e garantir que a mesma receba o tratamento de mérito adequado, 

converto o julgamento em diligência, para determinar que a parte autora 

junte aos autos declarações de pelo menos 02 (duas) testemunhas, com 

firma reconhecida, que confirmem ter conhecimento da convivência do 

casal, bem como da ausência de impedimentos, no prazo de 10 (dez) dias. 

Certificado o decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Cáceres, 16 de dezembro de 2019. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 136780 Nr: 6018-56.2011.811.0006

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto - OAB:, 

FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA OURIVES - OAB:13634/MT, LUIZ 

FERNANDO DE ALMEIDA - OAB:15734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA - OAB:, FERNANDO 

CESAR LOPES PIVA - OAB:9715-B/MT, MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Vistos etc.

Primeiramente, certifique-se a tempestividade dos Embargos de 

Declaração apresentada pelo requerido às fls. 151/153.

Outrossim, diante da avaliação do imóvel urbano apresentada em fls. 

156/160, INTIMEM-SE as partes, na pessoa do seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestem se concordam com a referida 

avaliação, bem como para requerer o que entender de direito.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 31098 Nr: 1051-12.2004.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARGILAN BORGES CINTRA - 

OAB:9150, Natália Biselli Cordeiro - OAB:19.262

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Intime-se o inventariante, pessoalmente, para que no prazo de 10 (dez) 

dias manifeste interesse no prosseguimento do feito, acostando aos autos 

as certidões negativas de débitos fiscais expedidas pelas Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal, bem como comprovante de 

quitação do ITCD ou isenção e plano de partilha, sob pena de aplicação do 

disposto nos art. 622, II ou art. 485, III, ambos do CPC.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, à conclusão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 88987 Nr: 4439-44.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGSL, AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAGL

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

OAB:4825, LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA - OAB:15734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Alexsander 

Galeano Souza Leite, representado por sua genitora Andréia Fátima de 

Souza, em face de Domingos Alexsander Galeano de Souza, todas 

devidamente qualificadas nos autos em epígrafe.

 Compulsando os autos, verifica-se que, apesar da tentativa de intimação 

dos requerentes, esta restou infrutífera, conforme certificado em fls. 113, 

o que demonstra ter mudado de endereço sem comunicar este juízo, o que 

implica abandono da ação.

Outrossim, às fls. 108 o advogado do exequente informou que perdeu 

contato com a genitora e representante da criança.

Ademais, considerando que o advogado do autor busca diligências para 

localizar seu próprio cliente, INDEFIRO o pedido de fls. 170/171, vez que 

se trata de diligência que cabe às partes e não ao Estado-Juiz.

Registro, que a determinação de fls. 157, em que restou consignada 

possível comunicação ao TED/OAB se justificou ante o abandono da ação 

pelo advogado do exequente, cuja última manifestação nos autos ocorreu 

em fevereiro de 2015 (fls. 11).

Diante do exposto, tendo em vista a inércia da parte autora, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas vez que a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163880 Nr: 1107-93.2014.811.0006

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDGCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, Mirelly Felisberta de 

Souza - OAB:23.956 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a advogada MIRELLY FELISBERTA DE SOUZA do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 96507 Nr: 1570-74.2010.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados pela "de cujus" JULIA 

CRISTINA SABALA DE SOUZA.

Analisando detidamente aos autos verifico que o presente feito foi 

distribuído no ano de 2014 e desde o ano de 2015 não há movimentação 

dos autos pelo inventariante ou qualquer manifestação pelos demais 

herdeiros.

 Outrossim, conforme certidão de fls. 143, o Sr. Oficial de Justiça noticiou 

o falecimento do inventariante, no ano de 2015.

Ainda, houve a tentativa de intimar os demais herdeiros para manifestar 

interesse em exercer o encargo, e, apesar de devidamente intimados os 

herdeiros para manifestar interesse no prosseguimento do feito e no 

encargo (fls. 151, 162, 165, 170), os mesmos quedaram-se inertes, 

deixando transparecer que a prestação jurisdicional que outrora vindicava 

não mais lhe interessa.

Assim, como resta devidamente demonstrada a desídia dos herdeiros, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL - INÉRCIA - ABANDONO DA CAUSA - NECESSIDADE 

DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE E PATRONO - OBEDIÊNCIA - EXTINÇÃO 

DO PROCESSO. - Intimados o autor, pessoalmente, via edital, e na pessoa 

do seu patrono, para fins de caracterização da desídia e não havendo 

andamento no processo, deve ser mantida a extinção por abandono. 

(TJ-MG - AC: 10702110004018001 MG , Relator: Márcio Idalmo Santos 

Miranda, Data de Julgamento: 30/06/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2015)”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas, uma vez que as partes são beneficiárias da justiça gratuita.

Ciência a Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, certifiquem-se e arquivem-se os autos, com as 

anotações necessárias.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 213537 Nr: 1994-72.2017.811.0006

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que o Inventariante do espólio de Roberto 

Teixeira da Silva prestou contas do alvará judicial deferido nos autos.

Intimados a manifestar, os demais herdeiros não contestaram os 

documentos apresentados, restando demonstrada a utilização da verba 

levantada.

Conforme se depreende dos autos verifico que restou demonstrada a 

contento a gestão dos bens do espólio pelo inventariante, assim, 

considerando que os herdeiros estão de acordo, vejo que o feito atingiu 

seu fim, impondo-se a sua extinção.

Diante do exposto, homologo a prestação de contas apresentada e por 

consequência, julgo extinto o presente feito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil.

Arquivem-se os autos, providenciando-se as baixas e anotações 

necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 252556 Nr: 5858-50.2019.811.0006

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDCR, PFDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESMERALDO SILVA GUILHERME 

- OAB:26988/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, através de advogado constituído, para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada às fls. 47/66 no prazo legal.

Certifique-se, ainda, acerca de apresentação de manifestação do órgão 

ministerial.

Em caso negativo, dê-se vista dos autos novamente ao Ministério Público.

Após, à conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006929-70.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES BRAGA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOFIA RODRIGUES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006929-70.2019.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA DE LOURDES BRAGA 

MARTINS REQUERIDO: SOFIA RODRIGUES Vistos etc. Trata-se de ação de 

interdição c/c liminar proposta por Maria de Lourdes Braga Martins que 

objetiva a interdição de Sofia Rodrigues, ambas devidamente qualificados 

nos autos. Narra a Requerente, em síntese, ser filha da interditanda Sofia 

Rodrigues, a qual padece de enfermidade diagnosticada como CID G30. 

Afirma que a patologia apresentada pela Sra. Sofia Rodrigues 

impossibilita-a de reger sua vida de forma independente, uma vez que a 

sua saúde requer cuidados contínuos. Assim, em virtude da interditanda 

ser incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus bens e 

rendimentos, a Requerente deseja se tornar curadora especial desta para 

prestar-lhe a assistência privada. Deste modo, requer liminarmente, a 

interdição provisória de Sofia Rodrigues, nomeando a Requerente para o 

múnus de Curadora, sendo ao final confirmada a tutela postulada. Junta 

documentos pertinentes. É O RELATÓRIO. DECIDO. Trata-se de ação de 

interdição c/ pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida, de modo que deve ser analisado sob o prisma do art. 298 do 

CPC. Ademais, a concessão de Tutela Provisória de Urgência, conforme 

preceitua o art. 300, § 2º, do CPC, é possível, desde que presentes a 

relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a 

probabilidade do direito e o perigo de dano à parte requerente caso venha 

a ser procedente a decisão de mérito. Nesta senda, ante a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, vez que 

verifica-se a enfermidade da interditanda mediante os atestados médicos 

firmados por profissionais competentes acostado nos autos, bem como a 

urgência da medida, declaro a interdição provisória da Requerida e nomeio 

como sua curadora provisória a Sra. Maria de Lourdes Braga Martins, 

qualificada na exordial. Expeça-se termo de curatela provisória, 

consignando-se a vedação à alienação ou oneração de quaisquer bens 

móveis ou imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes à interditanda, 

salvo com autorização judicial. Ademais, designo audiência para o dia 05 

de fevereiro de 2020 às 16h00min, data em que será realizada a 

entrevista da interditanda, devendo a mesma ser citada na pessoa de sua 

Curadora Provisória, cientificando-a de que poderá, querendo, impugnar o 

pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem 

como lhe é facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intime-se 

a equipe técnica deste Juízo para realizar estudo psicossocial na 

residência da interditanda, no prazo de 15 (quinze) dias. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Ciência ao 

Ministério Público. Às providências. Cáceres, 16 de dezembro de 2019. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006930-55.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROBERTO FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIRLENE LUIZ FAGUNDES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006930-55.2019.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA ROBERTO FAGUNDES 

REQUERIDO: LUCIRLENE LUIZ FAGUNDES Vistos etc. Trata-se de ação de 

interdição c/c liminar proposta por Maria Roberto Fagundes que objetiva a 

interdição de Lucirlene Luiz Fagundes, ambas devidamente qualificados 

nos autos. Narra a Requerente, em síntese, que é mãe da interditanda 

Lucirlene Luiz Fagundes, a qual padece de enfermidade diagnosticada 

como CID 10 F71. Afirma que a patologia apresentada pela Sra. Lucirlene 

Luiz Fagundes impossibilita-a de reger sua vida de forma independente, 

uma vez que a sua saúde requer cuidados contínuos. Assim, em virtude 

da interditanda ser incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus 

bens e rendimentos, a Requerente deseja se tornar curadora especial 

desta para prestar-lhe a assistência privada. Deste modo, requer 

liminarmente, a interdição provisória de Lucirlene Luiz Fagundes, 

nomeando a Requerente para o múnus de Curadora, sendo ao final 

confirmada a tutela postulada. Juntou os documentos que entendeu 

pertinentes. É O RELATÓRIO. DECIDO. Trata-se de ação de interdição c/ 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida, de 

modo que deve ser analisado sob o prisma do art. 298 do CPC. Ademais, a 

concessão de Tutela Provisória de Urgência, conforme preceitua o art. 

300, § 2º, do CPC, é possível, desde que presentes a relevância dos 

motivos em que se assenta o pedido na inicial e a probabilidade do direito e 

o perigo de dano à parte requerente caso venha a ser procedente a 

decisão de mérito. Nesta senda, ante a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado, vez que verifica-se a 

enfermidade da interditanda mediante os atestados médicos firmados por 

profissionais competentes acostado nos autos, bem como a urgência da 

medida, declaro a interdição provisória da Requerida e nomeio como sua 

curadora provisória a Sra. Maria Roberto Fagundes, qualificada na 

exordial. Expeça-se termo de curatela provisória, consignando-se a 

vedação à alienação ou oneração de quaisquer bens móveis ou imóveis 

ou de qualquer natureza, pertencentes à interditanda, salvo com 

autorização judicial. Ademais, designo audiência para o dia 05 de fevereiro 

de 2020 às 16h30min, data em que será realizada a entrevista da 

interditanda, devendo a mesma ser citada na pessoa de sua Curadora 

Provisória, cientificando-a de que poderá, querendo, impugnar o pedido, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe 

é facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intime-se a equipe 

técnica deste Juízo para realizar estudo psicossocial na residência da 

interditanda, no prazo de 15 (quinze) dias. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o que 

dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Ciência ao Ministério Público. Às providências. 

Cáceres, 16 de dezembro de 2019. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006255-92.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOCCUS DO BRASIL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALRENICE DA COSTA MUNIZ OAB - SP292364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006255-92.2019.8.11.0006. 

EXEQUENTE: LOCCUS DO BRASIL LTDA - EPP EXECUTADO: FUNDACAO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Considerando que o endereçamento da petição inicial indica órgão julgador 

distinto, bem como em razão de o requerido ser pessoa jurídica de direito 

público, este Juízo se declara incompetente para a apreciação do 

presente processo. Portanto, proceda-se à redistribuição deste processo 

para a 4ª Vara Cível desta Comarca, promovendo-se as baixas 

necessárias. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 13 de dezembro de 2019. Alethea 

Assunção Santos Juiza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005883-46.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Espólio de Mauro Jorge da Cunha (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005883-46.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

ROSIANA DOS SANTOS ESPÓLIO: ESPÓLIO DE MAURO JORGE DA 

CUNHA Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, 

estando preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 

319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da 

pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo 

Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º 

do mesmo diploma processual. EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do 

réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser 

cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, O réu poderá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência 

de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, 

sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 

do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela 

Secretaria deste Juízo. INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o 

comparecimento na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do 

CPC). Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida 

ou não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. CITEM-SE 

pessoalmente os requeridos e os confinantes e, por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos, com fundamento no art. 246, §3º do Código de Processo 

Civil, para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias. INTIMEM-SE, por via postal, para manifestar eventual interesse na 

causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do 

Município, encaminhando-se a cada ente cópia da petição inicial e dos 

documentos que a instruíram. DEFERE-SE os benefícios constantes no art. 

212, § 2º, do Código de Processo Civil. Havendo no processo elementos 

que evidenciam os pressupostos legais, CONCEDO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do 

CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Cáceres/MT, 13 de 

dezembro de 2019. Alethea Assunção Santos Juiza de Direito

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1000031-46.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GONCALVES MELADO OAB - MT8524-O (ADVOGADO(A))

JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO OAB - RJ160365-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON EDMUNDO DE MORAES JUNIOR (RÉU)

NILSON EDMUNDO DE MORAIS (RÉU)

SORAIA ABUTAKKA DE MORAIS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de 

que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, visando o cumprimento do Mandado de citação a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 16 de dezembro de 2019 Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000128-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER DA COSTA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de 

que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, visando o cumprimento do Mandado de citação a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 16 de dezembro de 2019 Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006177-98.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WWR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ARALDI GONZALEZ OAB - PR32732 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BET E BARBOSA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de 

que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, visando o cumprimento do Mandado de citação/intimação a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 13 de dezembro de 2019 Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005695-53.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA E PEÇA DEFENSIVA 

Certifico que a parte requerida apesar de citada e intimada, deixou 

transcorrer o prazo legal para pagar a dívida e apresentar manifestação 

defensiva. Impulsiono os autos a fim de intimar o advogado da parte 

requerente para manifestar nos autos requerendo oque entender de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias. Cáceres/MT, 13 de dezembro de 2019 

Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005665-18.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIL DE MATOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIA ROCHA TEIXEIRA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005665-18.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: EDIL DE MATOS SILVA REQUERIDO: SILVANIA ROCHA 

TEIXEIRA COSTA DEFIRO o pedido de ID. 24789629 para o fim de autorizar 

o parcelamento em 6 (seis) prestações do pagamento da taxa judiciária e 

custas judiciais, com espeque no artigo 98, §6º do CPC c/c artigo 468, §

§6º e 7º da CNGC. INTIME-SE a parte autora para dar início ao 

procedimento para pagamento e comprovar no processo em até 10 (dez) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 13 de dezembro de 2019. Alethea Assunção Santos Juiza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000708-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ACPI INFORMATICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT8948-O (ADVOGADO(A))

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO OAB - MT23748/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE OAB - MT6187-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000708-08.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: 

ACPI INFORMATICA LTDA - ME EXECUTADO: FUNDACAO DE APOIO AO 

ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL Vistos etc. INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, colacione a planilha 

atualizada do débito, sob pena de arquivamento. Em seguida, sendo a 

dívida atualizada, venham-me os autos CONCLUSOS para análise do 

pedido de penhora de ID. 25061074. Cumpra-se. Cáceres/MT, 13 de 

dezembro de 2019. Alethea Assunção Santos Juiza de Direito

Decisão Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1002614-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIAS & BAPTISTA BISPO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

A intimação das empresas recuperandas e do administrador judicial para 

manifestarem-se, caso queiram ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002614-67.2017.8.11.0006. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: DIAS & BAPTISTA BISPO LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de 

impugnação à relação de credores proposta por BANCO BRADESCO em 

face de DIAS & BAPTISTA BISPO LTDA - ME, distribuída por dependência 

à recuperação judicial nº 1001609-44.2016.8.11.0006. Primeiramente, 

revogo o despacho proferido no Id 23717374, vez que impertinente. 

Admito a emenda à inicial, conforme pedidos constantes dos Ids 8721455 

e 12718286. Portanto, intimem-se as empresas recuperandas e o 

administrador judicial para manifestarem-se, caso queiram, no prazo de 15 

(quinze) dias. Outrossim, proceda-se à associação aos autos nº 

1001609-44.2016.8.11.0006. Em seguida, com ou sem manifestação, 

intime-se o autor. Cumpra-se. Cáceres, 13 de dezembro de 2019. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002594-08.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE JESUS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002594-08.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ROBERTO DE JESUS DA SILVA 

Vistos etc. Diante da informação do cumprimento do pedido autônomo de 

busca e apreensão, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Cáceres, 13 de 

dezembro de 2019. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001992-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BALBINO BENJAMIM DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANDIDO GIMENES (RÉU)

OROSTATO FERREIRA DA GRACA (RÉU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001992-51.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

BALBINO BENJAMIM DE MIRANDA RÉU: OROSTATO FERREIRA DA 

GRACA, CANDIDO GIMENES Vistos etc. DETERMINO que se proceda à 

citação e intimação dos confinantes indicados pelo autor em ID. 25276038. 

Cumprida a determinação acima e devidamente certificado, INTIME-SE a 

parte autora, via advogado constituído, para requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cáceres, 13 de dezembro de 2019. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001262-06.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ OAB - MS23321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. DE FREITAS JUNIOR & CIA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

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

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

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

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001262-06.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

SEBASTIANA DE OLIVEIRA RÉU: A. P. DE FREITAS JUNIOR & CIA LTDA - 

ME Vistos etc. Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando objetivamente, os fatos que pretendem 

demonstrar, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, venham os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 16 de dezembro de 2019. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001790-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADONIAS DA SILVA (EXECUTADO)

GIOVANI PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

SEBASTIAO DEL MOURO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001790-45.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO EXECUTADO: ADONIAS DA SILVA, GIOVANI PEREIRA DA 

SILVA, SEBASTIAO DEL MOURO JUNIOR Vistos etc. A Constituição da 

República, em seu artigo 5º, inciso X, definiu a inviolabilidade da intimidade, 

da vida privada, da honra e da imagem da pessoa como direitos 

constitucionais, decorrentes do valor liberdade. Todavia, em caso de 

colisão entre direitos constitucionais, em especial quando o direito à 

liberdade impede a efetiva prestação jurisdicional, impõe-se a 

interpretação da constitucional de forma unitária, a fim de garantir a plena 

convivência desses valores, à luz do princípio da proporcionalidade ou da 

razoabilidade, sopesando-se a adequação e a necessidade da medida e a 

proporcionalidade estrita dos interesses conflitantes. Portanto, afasto a 

garantia jurídica do sigilo das informações fiscais e DETERMINO que sejam 

realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD de propriedade da 

parte executada, ADONIAS DA SILVA, CPF: 849.229.901-00. Cumprida 

providência anterior, INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento. DETERMINO que o processo passe a tramitar em 

segredo de justiça, promovendo-se as anotações necessárias, com as 

restrições legais de acesso ao feito. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Cáceres, 16 de dezembro de 2019. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006681-07.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COSMOS CLARINDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, visando o cumprimento do Mandado de citação, autos da carta 

precatória nº 1006681-07.2019.8.11.0006, deverá o nobre causídico 

acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - 

Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar 

o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 16 de dezembro de 2019. 

Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001211-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRITO STEFFENS & STEFFENS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANI DOS SANTOS AIRES OAB - MT0018829A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CS PIRAPORA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA (EXECUTADO)

CARMEN STEFFENS FRANQUIAS LTDA (EXECUTADO)

M B FRANCA PARTICIPACAO E SUPERVISAO EM EMPRESAS LTDA 

(EXECUTADO)

COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA RUSSO NOBRE OAB - SP333313 (ADVOGADO(A))

ANTONIO JULIANO BRUNELLI MENDES OAB - SP178838 (ADVOGADO(A))

 

AGUARDANDO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NOS AUTOS DOS 

EMBARGOS ASSOCIADOS.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002195-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LP SAO PAULO EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON BONFIN BASTOS FILHO (RÉU)

JULIANO ALVES MACEDO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para 

efetuar a intimação das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

propulsar o feito informando acerca do resultado das tratativas, ou, 

alternativamente, requerer(em) o que entender(em) de direito. Cáceres/MT, 

16 de dezembro de 2019. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006679-37.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MENDES OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar Vossa Excelência, na 

qualidade de Representante da Parte Autora, com o fito de que, no prazo 

de 5 dias, manifeste-se no feito acerca da certidão retro do Oficial de 

Justiça ( ID 27396947), promovendo o andamento do feito, pleiteando o 

que entender de direito. Cáceres, 16 de dezembro de 2019. MARCOS 

JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004673-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZOU BISOU SEMI JOIAS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIARA DE SOUZA RONDON BARBOSA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 
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artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de efetuar a intimação da parte requerente para, querendo, no 

prazo 05 (cinco) dias, informar o endereço atualizado do seu constituinte 

e/ou, alternativamente, manifestar acerca da "ar" devolvida ao remetente 

(ID.Num. Num. 26673320) Cáceres/MT, 16 de dezembro de 2019. Joel 

Soares Viana Junior Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001254-29.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

SUELI DELUQUE DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE GONCALVES (AUTOR(A))

MARIA DIVINA DE MIRANDA (AUTOR(A))

ANAELI CORREA DE MIRANDA (AUTOR(A))

ELIAS PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

MARIA FERNANDA MAGALHAES DA SILVA (AUTOR(A))

CARLOS ALBERTO RODRIGUES (AUTOR(A))

VALDEENE LAURENTINO SILVA (AUTOR(A))

AGNELO CELESTINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de efetuar a intimação das partes, com fulcro nos artigos 09 e 

10 do CPC, para, querendo, no prazo 05 (cinco) dias, manifestar(em) 

acerca do pronunciamento da Fazenda Pública Estadual(ID. Num. Num. 

26298893). Cáceres/MT, 16 de dezembro de 2019. Joel Soares Viana 

Junior Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007941-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALLACE DA CRUZ CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IASMIN CAROLINA BISPO CUNHA OAB - MT25083/O (ADVOGADO(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI OAB - MT0012981A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI DA SILVA ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007941-90.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

WALLACE DA CRUZ CASTRO RÉU: VALDINEI DA SILVA ALVES Vistos e 

etc... Defiro o prazo solicitado. Em sendo juntado comprovante de 

comunicação, desde já defiro o pedido, ficando desde já redesignada 

audiência para o dia 28/02/2020 as 16h30min. Como a parte justificou que 

a testemunha foi informada e não compareceu, defiro a intimação pessoal 

da testemunha via mandado.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006927-03.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DORLI DE JESUS FARIA DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006927-03.2019.8.11.0006. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DORLI DE JESUS FARIA DE OLIVEIRA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc... Sem 

prejuízo de posterior análise das condições da ação e pressupostos 

processuais, e ainda considerando os termos da Portaria nº 

01/2016-CEJUSC de Cáceres que instituiu a realização de audiências 

concentradas, recebo a inicial e determino o seu processamento sob o 

pálio da Justiça Gratuita (Lei 1.060/50 e art. 98 e ss. do CPC). Remeta 

estes autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 

165/CPC) para realização da audiência concentrada. Cite-se o réu com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias em relação a data da audiência, 

anotando no mandado (art. 250 CPC) que o mesmo deverá 

(preferencialmente) comparecer ao ato acompanhado de Advogado ou 

Defensor Público. Caso o réu manifeste não ter interesse na tentativa de 

autocomposição, seu prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo da 

petição que se manifestar nos mesmos termos (desinteresse na 

autocomposição), conforme redação do art.334, §5° do CPC. Caso não 

seja obtida a autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a 

partir da data da audiência (art. 335, CPC). Anote-se no mandado de 

citação as advertências do art. 344 do CPC. Ficam as partes também 

advertidas de que a ausência injustificada na audiência de tentativa de 

conciliação importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a 

multa que fica desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do 

CPC). Saliento que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação 

eletrônica ao Advogado (art. 334, §3°, CPC). Cáceres/MT, 16 de dezembro 

de 2019. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002405-30.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISIE PEREIRA NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002405-30.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

ELISIE PEREIRA NOGUEIRA RÉU: BANCO BRADESCO Vistos, etc... Cite-se 

e intime-se o(a) Requerido(a) para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. Nos termos do artigo 334 

do NCPC, a audiência deverá ser agendada com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A 

multa somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa 

por ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). No mais, postergo o 

pedido de tutela após à resposta do Requerido. Caceres, 16 de dezembro 
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de 2019. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006876-89.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER DA COSTA RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006876-89.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. RÉU: CLEBER DA 

COSTA RIBEIRO Vistos, etc... Cuida-se de ação monitória proposta por 

Canopus Administradora de Consórcios S/A em face de Cléber da Costa 

Ribeiro, na qual alega, em síntese, ter celebrado com o réu contrato de 

participação em consórcio, para o fim de aquisição de bem , um veículo, 

com garantia de alienação fiduciária. Assevera que o Requerido deixou de 

cumprir com o pagamento das parcelas relativas ao consórcio, razão pela 

qual foi proposta ação de busca e apreensão que tramita no Juízo da 2ª 

Vara Cível desta Comarca, na qual, após concessão de liminar, o veículo 

foi apreendido. Afirma que o requerido deixou transcorre o prazo anotado 

para purgação da mora, consolidando-se à posse e propriedade do 

veículo ao credor, que foi posteriormente leiloado para amortização do 

saldo devedor. Contudo, assevera que o valor fruto da alienação do bem 

não foi suficiente para quitação da dívida do réu junto à administradora de 

consórcio, razão pela qual o requerido seria devedor do saldo 

remanescente atualizado no importe de R$10.581,33. Em razão disso, 

ingressou com ação monitória requerendo a citação do réu para 

pagamento do valor discriminado no prazo legal, e caso não adimplido nem 

oferecido embargos, seja constituído título executivo judicial. A inicial veio 

acompanhada de diversos documentos. É a síntese. De início, nos termos 

do art. 2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a parte Autora para 

providenciar o pagamento do taxa distribuição e das custas, no prazo de 

15 (quinze) dias. Não obstante, da análise dos fatos e fundamentos 

expostos na inicial, no uso das atribuições conferidas ao dirigente 

processual, determino o aditamento da peça vestibular nos seguintes 

termos: Em consulta a ação de busca e apreensão informada pela autora 

(nº 1000128-75.2018.8.11.0006), vislumbro que, em que pese tenha sido 

promovida a apreensão do veículo alienado fiduciariamente naquela 

demanda, até o momento não houve citação do réu a fim de integrar o réu 

na relação processual garantindo o direito de defesa, oportunidade em 

que poderá levantar diversas questões de fato e direito que podem, 

eventualmente, alterar a situação processual dos autos, haja vista a 

ausência de decisão definitiva transitada em julgado. Assim, considerando 

que não há decisão definitiva na ação e busca e apreensão, bem como o 

fato de que a parte ré sequer teve a oportunidade de exercitar o 

contraditório naqueles autos, e, paralelo a isso, sabendo que a ação 

monitória é condicionada a existência de prova escrita sem eficácia de 

título executivo e, que para postular em juízo é necessário ter interesse de 

agir (art. 17 do CPC), nos termos dos arts. 10º e 321 do CPC manifeste-se 

a parte autora quanto as considerações apontadas e ainda no que tange a 

existência das condições da ação. Deverá, ainda, nos termos do art. 10º 

do CPC, manifeste-se quanto a eventual conexão desta demanda com a 

ação de busca e apreensão de nº 1000128-75.2018.8.11.0006. Anoto o 

prazo de 15 dias para manifestação, sob pena de indeferimento da inicial. 

Após o decurso do prazo, novamente conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 16 de dezembro de 2019. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006860-38.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL TOLOMEU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MARIA LIMA PEREIRA OAB - MT22212/O (ADVOGADO(A))

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DOS SANTOS FARIA (REQUERIDO)

RAQUEL RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

SANDRA REGINA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006860-38.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: JOEL TOLOMEU REQUERIDO: SANDRA REGINA DA SILVA, 

RAQUEL RIBEIRO DOS SANTOS, ELIANE DOS SANTOS FARIA Vistos, 

etc... Cumpra-se a carta precatória, servindo a cópia do mandado. Após o 

cumprimento, oficie comunicando ao Juízo Deprecante o inteiro teor dos 

atos praticados, com as homenagens de estilo, e providencie baixa nos 

registros. Cáceres/MT, 16 de dezembro de 2019. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006860-38.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL TOLOMEU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MARIA LIMA PEREIRA OAB - MT22212/O (ADVOGADO(A))

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DOS SANTOS FARIA (REQUERIDO)

RAQUEL RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

SANDRA REGINA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006860-38.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: JOEL TOLOMEU REQUERIDO: SANDRA REGINA DA SILVA, 

RAQUEL RIBEIRO DOS SANTOS, ELIANE DOS SANTOS FARIA Vistos, 

etc... Cumpra-se a carta precatória, servindo a cópia do mandado. Após o 

cumprimento, oficie comunicando ao Juízo Deprecante o inteiro teor dos 

atos praticados, com as homenagens de estilo, e providencie baixa nos 

registros. Cáceres/MT, 16 de dezembro de 2019. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006884-66.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON PARUCCI (REQUERIDO)

GRIFE AUTOMOVEIS ESTACIONAMENTO E LAVA JATO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006884-66.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: GRIFE AUTOMOVEIS 

ESTACIONAMENTO E LAVA JATO LTDA - ME, NELSON PARUCCI Vistos, 

etc... Cumpra-se a carta precatória, servindo a cópia do mandado. Após o 

cumprimento, oficie comunicando ao Juízo Deprecante o inteiro teor dos 

atos praticados, com as homenagens de estilo, e providencie baixa nos 

registros. Cáceres/MT, 16 de dezembro de 2019. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006884-66.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON PARUCCI (REQUERIDO)

GRIFE AUTOMOVEIS ESTACIONAMENTO E LAVA JATO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006884-66.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: GRIFE AUTOMOVEIS 

ESTACIONAMENTO E LAVA JATO LTDA - ME, NELSON PARUCCI Vistos, 

etc... Cumpra-se a carta precatória, servindo a cópia do mandado. Após o 

cumprimento, oficie comunicando ao Juízo Deprecante o inteiro teor dos 

atos praticados, com as homenagens de estilo, e providencie baixa nos 

registros. Cáceres/MT, 16 de dezembro de 2019. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006858-68.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIMAR CAMILO DA SILVA (REQUERENTE)

SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

SUELI GONCALVES COSTA (REQUERENTE)

SIDINEI DA SILVA CAMILO (REQUERENTE)

MANOEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

PEDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOSE JOEL DA SILVA (REQUERENTE)

LAURITA MARIA DE JESUS CARDOSO (REQUERENTE)

JOSE VENANCIO MOREIRA FILHO (REQUERENTE)

DOVAL DE CARVALHO PAIXAO (REQUERENTE)

DAMIAO VENACIO MOREIRA (REQUERENTE)

INACIO ALMEIDA PORANGABA (REQUERENTE)

ANTONIO RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

ANTONIO GILMAR PAIXAO (REQUERENTE)

CREUSA RODRIGUES GOMES JOVANO (REQUERENTE)

ANTONIO SILVERIO GOMES (REQUERENTE)

VALDEMIR MERLIM JOVANO (REQUERENTE)

ANDREZA RESQUIM DE SOUZA (REQUERENTE)

ADEMIR MERLIN JOVANO (REQUERENTE)

AILTO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

VALDINEI DA COSTA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

DOUGLAS DIEGO DE PAULA FERREIRA OAB - MT21997/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILANE LARA CASTRILLON CARON CASSOU (REQUERIDO)

MARCIO MILANI MARQUES DE LIMA (REQUERIDO)

MARIA DE LOURDES FANAIA CASTRILLON (REQUERIDO)

SELMA LARA CASTRILLON (REQUERIDO)

SAULO TADEU CASTRILLON (REQUERIDO)

LUIZ ANTONIO DIONELLO (REQUERIDO)

HUGA LARA CASTRILLON (REQUERIDO)

LIANE LARA CASTRILLON DIONELLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006858-68.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: AILTO RODRIGUES DA SILVA, ANDREZA RESQUIM DE 

SOUZA, ANTONIO GILMAR PAIXAO, ANTONIO RODRIGUES DE LIMA, 

ANTONIO SILVERIO GOMES, CREUSA RODRIGUES GOMES JOVANO, 

DAMIAO VENACIO MOREIRA, DOVAL DE CARVALHO PAIXAO, INACIO 

ALMEIDA PORANGABA, JOSE JOEL DA SILVA, JOSE VENANCIO 

MOREIRA FILHO, LAURITA MARIA DE JESUS CARDOSO, MANOEL DE 

OLIVEIRA, PEDRO DOS SANTOS, SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA, 

SIDIMAR CAMILO DA SILVA, SIDINEI DA SILVA CAMILO, SUELI 

GONCALVES COSTA, VALDEMIR MERLIM JOVANO, VALDINEI DA COSTA 

MOREIRA, ADEMIR MERLIN JOVANO REQUERIDO: HUGA LARA 

CASTRILLON, LIANE LARA CASTRILLON DIONELLO, SAULO TADEU 

CASTRILLON, SELMA LARA CASTRILLON, LUIZ ANTONIO DIONELLO, 

MARIA DE LOURDES FANAIA CASTRILLON, MARCIO MILANI MARQUES DE 

LIMA, ROSILANE LARA CASTRILLON CARON CASSOU Vistos, etc... 

Cumpra-se a carta precatória, servindo a cópia do mandado. Após o 

cumprimento, oficie comunicando ao Juízo Deprecante o inteiro teor dos 

atos praticados, com as homenagens de estilo, e providencie baixa nos 

registros. Cáceres/MT, 16 de dezembro de 2019. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006646-47.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINA GONZAGA FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DONA OAB - SP399834 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON DOMINGOS DOS REIS (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006646-47.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

CARMINA GONZAGA FARIAS RÉU: ADILSON DOMINGOS DOS REIS 

Vistos, etc. Dentre os pedidos trazidos à baila, a parte Autora requer a 

concessão da justiça gratuita. O atual Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015),traz em seu artigo 98, caput, a previsão de concessão da 

justiça gratuita aos que não possuem condições de arcar com as 

despesas processuais. No entanto, a nova legislação processual civil se 

ateve a mencionar que o beneficio deveria ser concedido à pessoa natural 

ou jurídica com insuficiência de recursos, porém, não trouxe o conceito de 

insuficiência. Não obstante, o artigo 1º da legislação, preceitua que suas 

normas processuais nela contidas, devem ser interpretadas de acordo 

com os valores e normas fundamentais da Constituição Federal. Nesse 

aspecto, no que concerne a assistência judiciária gratuita, o texto 

constitucional prevê, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Assim, à luz da Constituição Federal, a 

comprovação de hipossufiência não pode ser de todo afastada, sendo a 

declaração de pobreza mera presunção relativa, que necessita de outros 

elementos capazes de comprovar a incapacidade financeira. Deste modo, 

diante da previsão do artigo 99, § 2º, do NPC, antes de indeferir o pedido, 

convém facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de 

arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e 

despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça 

Gratuita, a parte requerente deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob 

pena de indeferimento do benefício, documento que comprove sua renda 

mensal (cópia carteira de trabalho, holerite, extratos bancários, etc.) ou, 

no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas 

processuais Decorrido o prazo, volvam-me conclusos os autos. Intime-se. 

Caceres, 16 de dezembro de 2019. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14185 Nr: 237-05.2001.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JACQUES SOUTO DA COSTA E FARIA, 

ANNA CAROLINA BARBOSA SOUTO E FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURINDA CATARINA DE OLIVEIRA, ZUZE 

RODRIGUES CARDOSO, MANOEL VALERIANO DE ALMEIDA, JOSÉ 

HURTADO, DONATO DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GOMES BRANDAO - 

OAB:NAOINF, EDUARDO FERNANDES FIDELIS - OAB:20681/O, HUDSON 

LUIZ DE OLIVEIRA - OAB:21613/O

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com artigo 

482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar 

a intimação dos requeridos para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem acerca dos documentos acostados aos autos, fls. 1387/1436, 

com supedâneo no § 1º do artigo 437 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26870 Nr: 2385-18.2003.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANT'ANNA DE OLIVEIRA COSTA E CIA. LTDA 

- ME, ESPOLIO DE SEBASTIANA SANT´ANNA DE OLIVEIRA COSTA, 

JORGE AUGUSTO AMEDI, IZABEL CRISTINA DA COSTA AMEDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI CONTINI - OAB:35912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR JOSÉ AMARAL DE 

SOUZA - OAB:127.456, LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - OAB:4060, 

RODRIGO CARLOS AURELIANO - OAB:189676

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com artigo 

482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar 

a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem 

acerca da complementação do laudo técnico de avaliação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175678 Nr: 10429-40.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA DO PATROCINIO LAGES, O.L.O.D.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A, PAN SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA SOARES DE 

ALMEIDA BERTE - OAB:23941/O, ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - 

OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Augusto de 

Carvalho e Silva - OAB:25639 OAB/SP, EDUARDO CHALFIN - 

OAB:53588

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com artigo 

482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de efetuar a intimação do requerido, Banco Panamericano S/A, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do § 2º do artigo 364 do 

CPC, apresentar suas alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100171 Nr: 5264-51.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER FANAIA DIAS, LUIZ ROBERTO DELFIM, 

ANTONIO GARCIA OURIVES, JONES ANGELO BISINELLA, ANTONIO 

TEODORO FERREIRA MENDES, MITIE KISHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANECLEIA MARTINS XAVIER 

POMIN - OAB:39743/PR, MARIONELY ARAUJO VIEGAS - OAB:2684, 

RENATO BENVINDO FRATA - OAB:27187, THIAGO MAURICIO 

RODRIGUES PEREIRA - OAB:27.311/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 Impulsiono os autos para intimar a parte executada, na pessoa de seu 

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste 

acerca do requerimento de fls. 453, nos termos do artigo 9 do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006862-08.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006862-08.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: 

VINICIUS CASTRO CINTRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc... Cuida-se de execução proposta por Vinícius Castro Cintra 

em desfavor do Estado de Mato Grosso. A resolução 005/2014/TP atribuiu 

à 4ª Vara Cível desta Comarca a competência para “Processar e julgar os 

feitos em que sejam parte, interessada ou interveniente as Fazendas 

Públicas federal, estadual ou municipal, associadas a cartas precatórias, 

rogatórias e de ordem afetas à sua competência”. Contudo, o art. 2º da Lei 

12.153/2009 dispõe que “É de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos”. Sendo assim, por se tratar na 

hipótese de causa com valor de alçada até 60 (sessenta) salários 

mínimos, na forma do artigo 2.º da Lei n.º 12.153/2009, é de se 

reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça: 

Processo: AgRg no AREsp 771859 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0215486-8 Relator(a): Ministro 

HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA Data 

do Julgamento: 17/11/2015 Data da Publicação/Fonte: DJe 04/02/2016 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

COMPETÊNCIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 

OFENSA À RESOLUÇÃO. NORMA INFRALEGAL. INVIABILIDADE. 

REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. 

Hipótese em que o Tribunal local consignou que, em conformidade com o 

art. 2º da Lei 12.153/2009 e as Resoluções 887/2011-Comag, 

925/2012-Comag e 1.023/2014-Comag, "é competência absoluta dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar as causas de 

interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, cujo valor não exceda 60 salários mínimos". Ao cabo de tais 

considerações, com fulcro no artigo 64§1º, do Código de Processo Civil, e 

art. 2º da Lei 12.153/2009, RECONHEÇO de ofício a incompetência 

absoluta deste Juízo para o processo e julgamento do feito, declinando ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 16 de dezembro de 2019. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005530-06.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES VALCELOI FELICIO DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

ROSELI CAMPOS DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ OAB - MS23321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005530-06.2019.8.11.0006. 

EMBARGANTE: EURIPEDES VALCELOI FELICIO DE OLIVEIRA, ROSELI 

CAMPOS DE OLIVEIRA EMBARGADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE Vistos, etc... Admito a emenda feita pelo embargante 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a fim de que sejam 

discutidos e analisados tão somente os pontos e pedidos elencados na 

manifestação (id. 26901298), notadamente no que concerne a tese 

principal alegada, qual seja, a suposta nulidade do título por vício de 

consentimento. No que concerne ao pedido de concessão do efeito 

suspensivo, o art. 919, inciso I, do CPC, dispõe que os embargos não tem 

o condão de suspender a execução, admitindo-se excepcionalmente a 

medida quando cumulados dois requisitos: quando verificados os 

requisitos para concessão da tutela provisória e desde que a execução já 

esteja garantida por penhora. No caso em análise, não consta dos autos 

que a execução esteja garantida por penhora ou caução idônea, 

segurança legalmente exigida para diminuir os riscos de prejuízo à parte 

exequente, face a possibilidade de dano inverso. Não obstante, também 

não restaram demonstrados os requisitos para concessão da tutela 

provisória, quais sejam, a probabilidade de direito do autor e perigo de 

dano e/ou risco do resultado útil do processo, mormente porque os 

contratos foram celebrados nos anos de 2013 e 2016 e somente agora 

ingressou com a demanda. Destarte, à falta de um dos requisitos 

autorizadores da medida, não há como acolher o pedido para impedir o 

prosseguimento da ação executiva, portanto, fica INDEFERIDO o pedido 

para concessão do efeito suspensivo. Providencie a habilitação do 

Procurador do Embargado e a vinculação (associação) destes autos ao 

processo de execução. Após, proceda a intimação da parte Embargada, 
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para que no prazo de 15 (quinze) dias, responda os Embargos (art. 920, I 

do Código de Processo Civil). Cáceres/MT, 16 de dezembro de 2019. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004071-66.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MASSAD DE BRITO OAB - MT25302/O (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004071-66.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

BENEDITO DO AMARAL RÉU: BRADESCO SEGUROS S/A Vistos e etc. 

Trata-se de ação ordinária de cobrança c/c obrigação de fazer 

demandada por BENEDITO DO AMARAL em face de BRADESCO 

SEGUROS S/A. Tramitando regularmente o feito, as partes noticiaram 

composição no id. 26664842. A respeito da transação, estabelece o 

Código de Processo Civil, o quanto segue: “Art. 487. Haverá resolução de 

mérito quando o juiz: III - homologar: a) o reconhecimento da procedência 

do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação;” Com 

efeito, considerando que as partes transigiram e não vislumbrando 

qualquer causa impeditiva para a sua validade, vejo como necessária a 

homologação do acordo com a consequente extinção do processo com 

resolução de mérito. É como decido! HOMOLOGO POR SENTENÇA o 

acordo entabulado entre as partes BENEDITO DO AMARAL e BRADESCO 

SEGUROS S/A, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Após o 

decurso do prazo estipulado em acordo, intime-se o Requerente para que 

informe se acordo foi cumprido na íntegra, e em seguida, retorne 

concluso. Cáceres/MT, 16 de dezembro de 2019. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005327-44.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CONCEICAO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENIL DELUQUI (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005327-44.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

ALESSANDRA CONCEICAO DE ARAUJO RÉU: JUVENIL DELUQUI Vistos, 

etc. Cuida-se ação monitória proposta por Alessandra Conceição de 

Araújo em desfavor de Juvenil Deluqui. Tramitando regularmente o feito, as 

partes noticiaram a composição de acordo realizada em audiência de 

conciliação (id. 26844471). Analisando os termos e condições do referido 

acordo, não vislumbro qualquer vício impeditivo da sua homologação. 

Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado 

entre as partes, acostado no id. 26844471, para que produza seus legais 

e jurídicos efeitos e DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos do 

artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Sem 

custas, ficando mantido o deferimento da gratuidade da justiça. 

Arquive-se procedendo com as baixas necessárias independente de 

transito em julgado. Cáceres/MT, 16 de dezembro de 2019. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005327-44.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CONCEICAO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENIL DELUQUI (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005327-44.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

ALESSANDRA CONCEICAO DE ARAUJO RÉU: JUVENIL DELUQUI Vistos, 

etc. Cuida-se ação monitória proposta por Alessandra Conceição de 

Araújo em desfavor de Juvenil Deluqui. Tramitando regularmente o feito, as 

partes noticiaram a composição de acordo realizada em audiência de 

conciliação (id. 26844471). Analisando os termos e condições do referido 

acordo, não vislumbro qualquer vício impeditivo da sua homologação. 

Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado 

entre as partes, acostado no id. 26844471, para que produza seus legais 

e jurídicos efeitos e DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos do 

artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Sem 

custas, ficando mantido o deferimento da gratuidade da justiça. 

Arquive-se procedendo com as baixas necessárias independente de 

transito em julgado. Cáceres/MT, 16 de dezembro de 2019. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002525-73.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CUSTODIO MORAES DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002525-73.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

CUSTODIO MORAES DO CARMO RÉU: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc... 

Cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por Custódio 

Moraes do Carmo em face de Seguradora Líder. A ré foi condenada ao 

pagamento de indenização no importe de R$5.400,00 (id. 25119498). O 

autor formulou requerimento de cumprimento de sentença, contudo, antes 

de ser intimada a ré informou o pagamento espontâneo da obrigação (ids. 

26463055 e 26463058). O requerente se manifestou concordando com a 

quantia depositada para fins de quitação da obrigação e requereu o 

levantamento do valor (id. 26745784). É a síntese. Decido. Segundo dispõe 

o art. 526, §3º do Código de Processo Civil “É lícito ao réu, antes de ser 

intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer 

em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória 

discriminada do cálculo.”. Como no caso a requerida efetuou o pagamento 

de forma espontânea, e tendo o autor anuído com o valor depositado, 

tenho que a obrigação restou satisfeita. Isto posto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, ante o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

526, §3º e 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Segue anexo 

alvará para levantamento do valor. Intime-se a Requerida para efetuar o 

pagamento das custas no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo sem 

pagamento, arquive-se com as devidas anotações. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 16 de dezembro de 2019. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006744-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO MARIANO DE BARROS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA Processo: 
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1006744-03.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CACERES 

EXECUTADO: ENIO MARIANO DE BARROS Vistos, etc. Cuida-se de 

EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT contra 

ENIO MARIANO DE BARROS, na qual há informações nos autos do 

pagamento da dívida na via administrativa. O Município informou o 

pagamento em ID: 23793476.. É o que merece registro. Fundamento e 

Decido. Sendo assim, a satisfação da obrigação pelo devedor conduz à 

extinção do feito com resolução de mérito. Pelo exposto, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO: a) a) JULGAR EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, com base no art. 924, II, do CPC; b) Sem honorários; 

c) Custas pelo executado; d) Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e, após, ao arquivo com as baixas de praxe; e) 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 13 de setembro 

de 2019. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006735-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIS LOPES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DECISÃO Processo: 

1006735-41.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CACERES 

EXECUTADO: AVIS LOPES DA SILVA Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO 

FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT, na qual a Exequente 

pugna pela extinção do feito em razão de acordo firmado entre as partes 

na via administrativa. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. 

Fundamento e Decido. É perfeitamente cabível o pedido de extinção da 

execução sem resolução de mérito, nos termos do art. 775 do Código de 

Processo Civil. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: a) a) JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 485, VIII, do NCPC, b) b) Sem custas e honorários; c) c) 

Preclusa a via recursal, arquive-se o feito com as baixas devidas; d) d) 

Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004531-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Y. M. S. (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES - MT contra YASMIN MARÇAL SERRAGLIO na qual a Exequente 

pugna pela extinção do feito em razão do parcelamento da dívida na via 

administrativa. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. 

Fundamento e Decido. É perfeitamente cabível o pedido de extinção da 

execução sem resolução de mérito, nos termos do art. 775 do Código de 

Processo Civil. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: a) JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 485, VIII, do NCPC; b) Sem honorários; c) Custas pelo 

executado; d) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito com as baixas 

devidas; e) Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 04 de dezembro de 

2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 132909 Nr: 1718-51.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ALVES DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CÉSAR FERREIRA DA 

CUNHA - OAB:6701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ajuizado por 

EDSON ALVES DE ABREU contra o ESTADO DE MATO GROSSO, na qual 

há informação nos autos do pagamento da requisição (fls. 87).

À fl. 94 o feito foi suspenso até julgamento dos embargos de declaração 

no Tema 810 de Repercussão Geral do STF.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

De início, com o julgamento dos embargos de declaração no Tema 810 de 

Repercussão Geral, que fundamentou a decisão retro, promovo o 

levantamento da suspensão do feito, bem como seu regular 

prosseguimento.

Assim, com a satisfação da obrigação pelo devedor, o feito deve ser 

extinto do feito com resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Após, expeça-se alvará de liberação do saldo remanescente 

depositado nos autos (fl. 93), em conta de titularidade do Exequente, 

informada à fl. 91;

c) Sem custas e honorários;

 d) Após, transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

e) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 134465 Nr: 3484-42.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIO ANTONIO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - OAB:10631, 

GRACE ALVES DA SILVA - OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Dos autos que a RPV expedida em favor do causídico (Ofício nº 553/2018 

– fl. 191 e não foi liquidada no prazo estabelecido no art. 535, § 3º, inciso II 

do CPC.

 Constata-se que a RPV foi devidamente entregue ao ente executado, 

conforme se infere à fl. 195-verso.

Observa-se, contudo, que com a intimação pessoal da Fazenda Pública, o 

RPV permanece nos próprios autos e, assim, todos os atos 

imprescindíveis a sua validade encontram-se encartados no feito.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Determinar o sequestro do valor líquido exequendo (R$ 745,74) pelo 

Sistema BacenJud nas contas bancárias pertencentes ao ente executado;

b) Materializado sucesso no bloqueio do numerário transfira-o para a 

conta judicial competente e após, promova a liberação da quantia 

depositada, na conta de titularidade do credor;

c) Intime-se o executado para que comprove nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, o recolhimento das deduções pertinentes, nos termos do 

art. 5º, §4º, do Provimento n. 11/2017-CM;

d) Cumpridas as determinações supra, voltem conclusos para deliberação;

e) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 134490 Nr: 3511-25.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 Vistos, etc.

Dos autos que a RPV expedida em favor do causídico (Ofício nº 527/2018 

– fl. 88 e não foi liquidada no prazo estabelecido no art. 535, § 3º, inciso II 

do CPC.

 Constata-se que a RPV foi devidamente entregue ao ente executado, 

conforme se infere à fl. 88-verso.

Observa-se, contudo, que com a intimação pessoal da Fazenda Pública, 
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os RPVs permanecem nos próprios autos e, assim, todos os atos 

imprescindíveis a sua validade encontram-se encartados no feito.

Devidamente intimado, a parte credora apresentou manifestação 

desistindo da incidência dos acréscimos legais referente a mora (fl.96).

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Determinar o sequestro do valor líquido exequendo (R$ 1.518,90) pelo 

Sistema BacenJud nas contas bancárias pertencentes ao ente executado;

b) Materializado sucesso no bloqueio do numerário transfira-o para a 

conta judicial competente e após, promova a liberação da quantia 

depositada, na conta de titularidade do credor;

c) Intime-se o executado para que comprove nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, o recolhimento das deduções pertinentes, nos termos do 

art. 5º, §4º, do Provimento n. 11/2017-CM;

d) Cumpridas as determinações supra, voltem conclusos para deliberação;

e) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 134496 Nr: 3517-32.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Dos autos que a RPV expedida em favor do causídico (Ofício nº 623/2018 

– fl. 114) e não foi liquidada no prazo estabelecido no art. 535, § 3º, inciso 

II do CPC.

 Constata-se que a RPV foi devidamente entregue ao ente executado, 

conforme se infere à fl. 112-verso.

Observa-se, contudo, que com a intimação pessoal da Fazenda Pública, 

os RPVs permanecem nos próprios autos e, assim, todos os atos 

imprescindíveis a sua validade encontram-se encartados no feito.

Devidamente intimado, a parte credora apresentou manifestação 

desistindo da incidência dos acréscimos legais referente a mora (fl. 119).

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Determinar o sequestro do valor líquido exequendo (R$ 1.512,85) pelo 

Sistema BacenJud nas contas bancárias pertencentes ao ente executado;

b) Materializado sucesso no bloqueio do numerário transfira-o para a 

conta judicial competente e após, promova a liberação da quantia 

depositada, na conta de titularidade do credor;

c) Intime-se o executado para que comprove nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, o recolhimento das deduções pertinentes, nos termos do 

art. 5º, §4º, do Provimento n. 11/2017-CM;

d) Cumpridas as determinações supra, voltem conclusos para deliberação;

e) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 90711 Nr: 5915-20.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISABETH ASSIS POQUIVIQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Dos autos que a RPV expedida em favor do causídico (Ofício nº 151/2019 

– fl. 360) e em favor da parte credora (Ofício nº 162/2019 – fl. 359) não 

foram liquidadas no prazo estabelecido no art. 535, § 3º, inciso II do CPC.

 Constata-se que a RPV foi devidamente entregue ao ente executado, 

conforme se infere à fl. 360-verso.

Observa-se, contudo, que com a intimação pessoal da Fazenda Pública, 

os RPVs permanecem nos próprios autos e, assim, todos os atos 

imprescindíveis a sua validade encontram-se encartados no feito.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Determinar o sequestro do valor líquido exequendo (R$ 10.588,34) pelo 

Sistema BacenJud nas contas bancárias pertencentes ao ente executado;

b) Materializado sucesso no bloqueio do numerário transfira-o para a 

conta judicial competente e após, promova a liberação da quantia 

depositada, na conta de titularidade do credor;

c) Intime-se o executado para que comprove nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, o recolhimento das deduções pertinentes, nos termos do 

art. 5º, §4º, do Provimento n. 11/2017-CM;

d) Cumpridas as determinações supra, voltem conclusos para deliberação;

e) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 158092 Nr: 5806-64.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVES DE ABREU - 

OAB:12172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Dos autos que a RPV expedida em favor do causídico (Ofício nº 683/2016 

– fl. 52 e não foi liquidada no prazo estabelecido no art. 535, § 3º, inciso II 

do CPC.

 Constata-se que a RPV foi devidamente entregue ao ente executado, 

conforme se infere à fl. 59.

Observa-se, contudo, que com a intimação pessoal da Fazenda Pública, 

os RPVs permanecem nos próprios autos e, assim, todos os atos 

imprescindíveis a sua validade encontram-se encartados no feito.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Determinar o sequestro do valor líquido exequendo (R$ 11.052,59) pelo 

Sistema BacenJud nas contas bancárias pertencentes ao ente executado;

b) Materializado sucesso no bloqueio do numerário transfira-o para a 

conta judicial competente e após, promova a liberação da quantia 

depositada, na conta de titularidade do credor;

c) Intime-se o executado para que comprove nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, o recolhimento das deduções pertinentes, nos termos do 

art. 5º, §4º, do Provimento n. 11/2017-CM;

d) Cumpridas as determinações supra, voltem conclusos para deliberação;

e) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 57901 Nr: 4244-64.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEY PAIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT, 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9309/O, 

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Dos autos que a RPV expedida em favor do causídico (Ofício nº 386/2018 

– fl. 293 e não foi liquidada no prazo estabelecido no art. 535, § 3º, inciso II 

do CPC.

 Constata-se que a RPV foi devidamente entregue ao ente executado, 

conforme se infere à fl. 293-verso.

Observa-se, contudo, que com a intimação pessoal da Fazenda Pública, 

os RPVs permanecem nos próprios autos e, assim, todos os atos 

imprescindíveis a sua validade encontram-se encartados no feito.

Devidamente intimado, a parte credora apresentou manifestação 

desistindo da incidência dos acréscimos legais referente a mora (fl.301).

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Determinar o sequestro do valor líquido exequendo (R$ 6.761,12) pelo 

Sistema BacenJud nas contas bancárias pertencentes ao ente executado;

b) Materializado sucesso no bloqueio do numerário transfira-o para a 

conta judicial competente e após, promova a liberação da quantia 

depositada, na conta de titularidade do credor;

c) Intime-se o executado para que comprove nos autos, no prazo de 15 
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(quinze) dias, o recolhimento das deduções pertinentes, nos termos do 

art. 5º, §4º, do Provimento n. 11/2017-CM;

d) Cumpridas as determinações supra, voltem conclusos para deliberação;

e) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82678 Nr: 9136-45.2008.811.0006

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE ALCANTARA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNIFICO REITOR DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DA SILVA ALBINO 

- OAB:5988, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO o Impetrante, via 

DJE/MT, através de seus advogados, para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se acerca da contra-minuta retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155994 Nr: 3592-03.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON JOSÉ LARA MENACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, considerando o julgamento 

do tema 810, dando continuidade ao feito, devido ao lapso temporal desde 

os cálculos de fls. 327, intimo o Exequente a fim de que informe se deseja 

a sua atualização, no prazo de 05 dias.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97554 Nr: 2624-75.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIRES & FANTINI LTDA, LUCILENE DE OLIVEIRA 

PEREIRA, NELSON JOÃO PIRES, APARECIDA FANTINI PIRES, ELENA 

OLIMPIA DE OLIVEIA LEANDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2624-75.2010.811.0006, Protocolo 97554, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66803 Nr: 4292-86.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V.A. C. COMÉRCIO PROD. ALIMENTÍCIOS 

LTDA, CLEIDE RAMONA ARIMURA, VAVA ANTONIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA E 

LIMA - OAB:2394 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

4292-86.2007.811.0006, Protocolo 66803, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51949 Nr: 1276-61.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELIZE DA SILVA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA 

E LIMA - OAB:2394 MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MT - 

OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1276-61.2006.811.0006, Protocolo 51949, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138514 Nr: 8020-96.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATRIUM VEÍCULOS LTDA, MARCOS ROBERTO 

CRUZ JUNIOR, MARCOS ROBERTO CRUZ, SERGIO RODRIGUES 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

8020-96.2011.811.0006, Protocolo 138514, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132122 Nr: 845-51.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA HOMEM DE 

MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DELUQUE COSTA 

PEREIRA - OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

845-51.2011.811.0006, Protocolo 132122, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182851 Nr: 3963-93.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI QUAQUARINI ME, ARI QUAQUARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3963-93.2015.811.0006, Protocolo 182851, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157910 Nr: 5621-26.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTAIR PERES MARTINS - 
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OAB:10.901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

5621-26.2013.811.0006, Protocolo 157910, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178483 Nr: 1325-87.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARYSA ELETRODOMÉSTICOS LTDA., 

DAMIÃO ALVES DE LIMA, BERNARDINO RYBA, REGINA FIALEK RYBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1325-87.2015.811.0006, Protocolo 178483, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179537 Nr: 1949-39.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VALDIR LUIS DIAS, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1949-39.2015.811.0006, Protocolo 179537, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49210 Nr: 6357-25.2005.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KOXICHO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, 

ANTONIA MARQUES KAGUE, MICHEL RODRIGO KAGUE, MIRIAN MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORES DO EMAJ - 

OAB:5286-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

6357-25.2005.811.0006, Protocolo 49210, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98075 Nr: 3159-04.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS F. DA SILVA-ME, SILAS FERREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3159-04.2010.811.0006, Protocolo 98075, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96845 Nr: 1910-18.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. TOSCANO DE FIGUEIREDO, AZUILDO 

TOSCANO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1910-18.2010.811.0006, Protocolo 96845, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97437 Nr: 2505-17.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARIN DANIELLE C.B. LIMA-ME, KARIN 

DANIELLE CARVALHO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONISE FONTES BARRETO - 

OAB:7882

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2505-17.2010.811.0006, Protocolo 97437, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97330 Nr: 2398-70.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICHIO GODOY & CIA LTDA, LUIZ PÉRCIO 

NICHIO GODOY, ANTONIO CARLOS NICHIO GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - 

OAB:5635

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2398-70.2010.811.0006, Protocolo 97330, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57039 Nr: 3497-17.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COM PE QUENTE DE CALÇADOS E CONF. 

LTDA, ADILSON LUIZ FERREIRA, JAIME ALVES DA COSTA, ELISÂNGELA 

DIAS MOREIRA, NILZA DE FREITAS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3497-17.2006.811.0006, Protocolo 57039, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81871 Nr: 8390-80.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. M. MURARO PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 323 de 513



GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

8390-80.2008.811.0006, Protocolo 81871, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87629 Nr: 3127-33.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR NERY, ODENIR NERY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3127-33.2009.811.0006, Protocolo 87629, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80572 Nr: 7125-43.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINAMAIK M DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

7125-43.2008.811.0006, Protocolo 80572, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103276 Nr: 8374-58.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARYSA ELETRODOMÉSTICOS LTDA, 

BERNARDINO RYBA, REGINA FIALEK RYBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134/MT, LUCIANNE PARISI DIAS - OAB:12221/MT, 

WANTUIL FERNANDES JUNIOR - OAB:10705/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

8374-58.2010.811.0006, Protocolo 103276, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153540 Nr: 844-95.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIS MARIS CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTYA LEOCADIO DIAS 

CUNHA - OAB:14.009/MT, PATRÍCIA JORGE DA CUNHA VIANA 

DANTAS - OAB:8.014 MT, RENATO RODRIGUES COUTINHO - 

OAB:14393, RUANA RÚBIA AIRES VALÉRIO - OAB:25591/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

844-95.2013.811.0006, Protocolo 153540, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164061 Nr: 1274-13.2014.811.0006

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE MARIA PEREIRA DE ASSUNÇÃO ECHEVERRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1274-13.2014.811.0006, Protocolo 164061, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151518 Nr: 10356-39.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROSSIGA EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, HELOIZO MOTTA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA FERRER ANTUNES 

MACIEL - OAB:12394/MT, NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

10356-39.2012.811.0006, Protocolo 151518, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93531 Nr: 8586-16.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO E DOS SANTOS E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA DO 

MUNICÍPIO, para devolução dos autos nº 8586-16.2009.811.0006, 

Protocolo 93531, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140072 Nr: 9702-86.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, SUZELEY GATTASS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FELINTHO CAVALCANTE DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA DO 

MUNICÍPIO, para devolução dos autos nº 9702-86.2011.811.0006, 

Protocolo 140072, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134722 Nr: 3749-44.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMSAY E SAAB LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA DO 

MUNICÍPIO, para devolução dos autos nº 3749-44.2011.811.0006, 

Protocolo 134722, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001317-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PARREIRA DUARTE & CIA. LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente pugna pela 

suspensão do feito ante o parcelamento da dívida e levantamento das 

constrições. Vieram os autos conclusos. É o que merece relato. 

Fundamento e decido. O art. 151, VI, do CTN, dispõe que o parcelamento 

suspende a exigibilidade do crédito tributário. Sendo assim, a suspensão 

do feito é a medida que se impõe. Isto posto e por tudo o que mais consta 

nos autos, DECIDO: a) SUSPENDER O FEITO pelo prazo requerido, pelas 

razões acima expostas; b) Promova-se o levantamento das constrições 

realizadas no feito; c) Decorrido o prazo, intime-se o exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, informe se o parcelamento fora cumprido, sob 

pena de arquivamento; d) Após, conclusos; e) Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003977-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTIVANI RAMOS LACERDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES - MT, na qual a Exequente pugna pela extinção do feito em 

razão de acordo firmado entre as partes na via administrativa. Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. É 

perfeitamente cabível o pedido de extinção da execução sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil. ISSO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do 

NCPC, b) Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquive-se 

o feito com as baixas devidas; d) Às providências. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004968-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PULCINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES - MT, na qual a Exequente pugna pela extinção do feito em 

razão de acordo firmado entre as partes na via administrativa. Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. É 

perfeitamente cabível o pedido de extinção da execução sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil. ISSO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do 

NCPC, b) Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquive-se 

o feito com as baixas devidas; d) Às providências. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000431-55.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELSON MATEUS FEITOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES - MT, na qual a Exequente pugna pela extinção do feito em 

razão de acordo firmado entre as partes na via administrativa. Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. É 

perfeitamente cabível o pedido de extinção da execução sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil. ISSO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do 

NCPC, b) Sem honorários; c) Custas pelo executado; d) Preclusa a via 

recursal, arquive-se o feito com as baixas devidas; e) Às providências. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005874-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROBERTO DELFIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES - MT, na qual a Exequente pugna pela extinção do feito em 

razão de acordo firmado entre as partes na via administrativa. Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. É 

perfeitamente cabível o pedido de extinção da execução sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil. ISSO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do 

NCPC, b) Sem honorários; c) Custas pelo executado; d) Preclusa a via 

recursal, arquive-se o feito com as baixas devidas; e) Às providências. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004929-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR OLIVEIRA NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES - MT, na qual a Exequente pugna pela extinção do feito em 

razão de acordo firmado entre as partes na via administrativa. Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. É 

perfeitamente cabível o pedido de extinção da execução sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil. ISSO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do 

NCPC, b) Sem honorários; c) Custas pelo executado; d) Preclusa a via 

recursal, arquive-se o feito com as baixas devidas; e) Às providências. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000175-15.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA SOARES PONTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES - MT, na qual a Exequente pugna pela extinção do feito em 

razão de acordo firmado entre as partes na via administrativa. Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. É 

perfeitamente cabível o pedido de extinção da execução sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil. ISSO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do 

NCPC, b) Sem honorários; c) Custas pelo executado; d) Preclusa a via 

recursal, arquive-se o feito com as baixas devidas; e) Às providências. 

Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000240-10.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PINTO GONCALVES NETO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES - MT, na qual a Exequente pugna pela extinção do feito em 

razão de acordo firmado entre as partes na via administrativa. Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. É 

perfeitamente cabível o pedido de extinção da execução sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil. ISSO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do 

NCPC, b) Sem honorários; c) Custas pelo executado; d) Preclusa a via 

recursal, arquive-se o feito com as baixas devidas; e) Às providências. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004997-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Z. R BARBOSA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES - MT, na qual a Exequente pugna pela extinção do feito em 

razão de acordo firmado entre as partes na via administrativa. Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. É 

perfeitamente cabível o pedido de extinção da execução sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil. ISSO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do 

NCPC, b) Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquive-se 

o feito com as baixas devidas; d) Às providências. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004995-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDIONOR RAMOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES - MT, na qual a Exequente pugna pela extinção do feito em 

razão de acordo firmado entre as partes na via administrativa. Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. É 

perfeitamente cabível o pedido de extinção da execução sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil. ISSO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do 

NCPC, b) Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquive-se 

o feito com as baixas devidas; d) Às providências. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007104-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANACLETO SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES - MT, na qual a Exequente pugna pela extinção do feito em 

razão de acordo firmado entre as partes na via administrativa. Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. É 

perfeitamente cabível o pedido de extinção da execução sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil. ISSO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do 

NCPC, b) Sem honorários; c) Custas pelo executado; d) Preclusa a via 

recursal, arquive-se o feito com as baixas devidas; e) Às providências. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001691-70.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (RECONVINTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NESTOR FERNANDES FIDELIS OAB - MT6006-O (ADVOGADO(A))

RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS OAB - MT18646-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA Processo: 

1001691-70.2019.8.11.0006. RECONVINTE: MUNICIPIO DE CACERES RÉU: 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA movida pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES contra o 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE MATO GROSSO – 

CISOMT, aduzindo, em síntese, que o requerido suspendeu o acesso da 

Secretaria de Saúde e Central de Regulação de Cáceres aos serviços 

próprios do Consórcio, em desacordo com o seu estatuto. O CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE MATO GOSSO – CISOMT, foi 

criado com base nas normas estabelecida pela Lei Federal nº 

11.107/2005, para assegurar a prestação de serviços de saúde à 

população dos Munícipios participantes, de maneira eficiente, eficaz e 

igualitária, inclusive a execução direta ou indireta, suplementar e 

complementar dos serviços de saúde e médicos disponíveis nos 

Municípios integrantes, viabilizar a existência de infraestrutura de saúde 

regional na área territorial do CISOMT. Ao que consta dos autos, o 

Município de Cáceres através de seu prefeito, em 27 de dezembro de 

2018, manifestou de forma expressa que estaria se retirando do 

consórcio, conforme Oficio nº 956/2018 – GAB-SMS. Em 11/02/2019, o 

representante legal do Consórcio emitiu um Comunicado Interno CI nº 

001/2019 (cópia anexo), comunicando à Coordenadora de Regulação, que 

em razão do desinteresse do Município de Cáceres em continuar 

consorciado e o não pagamento da parcela de dezembro/2018, procederia 

à suspensão e bloqueio do acesso da Secretaria de Saúde e Central de 

Regulação através de seus usuários. O autor informa que providenciou o 

pagamento da parcela que constava em atraso em 14/02/2019, no valor de 

R$ 91.271,00 (noventa e um mil duzentos e setenta e um reais) e 

comunicou, em 15/02/2019, por meio do Oficio nº 164/2018 – GAB-SMS 

que a Prefeitura de Cáceres já havia realizado o pagamento referente a 

parcela do mês de dezembro/2018, solicitando o imediato retorno dos 

entendimentos e serviços a serem prestados à população cacerense. 

Ocorre que, mesmo diante do pagamento da parcela referente ao mês de 

dezembro/2018, o Consórcio de Saúde, por meio do Oficio 045/2019, em 

22/02/2019, comunicou que mesmo diante do pagamento da referida 

parcela do mês de dezembro/2018, estaria impossibilitado de atender o 

Município de Cáceres, em razão de não ter cumprido todas suas 

obrigações, e que existe varias pendencias a ser sanada para o 

atendimento. À guisa desses fatos, volve-se perante esse Juízo para 

requerer em sede liminar seja determinado que o requerido efetive o 

desbloqueio de acesso do Município de Cáceres dos serviços junto ao 

Consórcio de Saúde, liberando e disponibilizando para que possa utilizar 

todos os serviços e recursos disponíveis aos entes associados ao 

Consórcio de Saúde pelo prazo que manter-se filiado ao referido 

Consórcio, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação 

de multa diária em caso de descumprimento também a ser aplicada por 

este juízo. Junto à inicial veio documentação pertinente. Liminar deferida. 

Contestação no id. 20174362, no qual se opõe ao deferimento da liminar e 

no mérito à pretensão inicial. Pugna, ainda, pelo reconhecimento da 

obrigação do Município de Cáceres em pagar ao Consórcio pelos serviços 

prestados neste período. Requer também face ao caráter satisfativo da 
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medida liminar, a extinção do feito sem resolução de mérito. Impugnação à 

defesa apresentada pelo requerido. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. O feito encontra-se apto a sentença. 

Inexistindo provas a serem produzidas, estando a matéria de fato e direito 

já colacionada nos autos, passa-se à fase decisória. Em primeiro, não há 

que se falar em extinção do feito sem resolução do mérito, porquanto não 

se observa a perda de objeto do processo. Em segundo, eventual 

impugnação à liminar deferida deve ser endereçada através de recurso 

próprio e não em sede de contestação, de sorte que se mantem a decisão 

pelos próprios fundamentos. No mérito, versam os autos sobre pedido de 

obrigação de fazer consistente na determinação ao Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso – CISMT efetive o 

desbloqueio de acesso do Município de Cáceres dos serviços de saúde, 

liberando e disponibilizando para que possa utilizar todos os serviços e 

recursos disponíveis aos entes associados ao Consórcio de Saúde pelo 

prazo que se mantiver filiado ao referido Consórcio. É caso de 

procedência dos pedidos. Consta dos autos que o Município de Cáceres, 

em 07/08/2017, passou a integrar, junto a outros municípios 

circunvizinhos, que constantes do art. 6º do Estatuto Social, o Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso, com a finalidade 

voltada à prestação eficaz do serviço de Saúde, conforme art. 4º do 

Protocolo de Intenções (ID. 18388829). Em 18 de setembro de 2017 houve 

a alteração do Estatuto Social do CISMT por meio da Resolução n.º 

003/2017. O artigo 3.º prescreve que “O CISOMT é constituído por prazo 

indeterminado (...)”. Desse modo, para que algum dos Municípios 

integrantes se retirasse, seria necessária comunicação prévia de, no 

mínimo, 90(noventa) dias, nos termos do artigo 33. Leia-se: “Artigo 33 – O 

município poderá se retirar a qualquer momento do consórcio desde que 

anuncie sua saída com antecedência mínima de noventa dias, e esteja em 

dia com suas contribuições.” Ao que se depreende, o Consórcio 

Intermunicipal de Saúde comunicou o Município de Cáceres, em 

11/02/2019, acerca da suspensão e bloqueio do acesso da Secretaria de 

Saúde e Central de Regulação, sob a justificativa de o Município de 

Cáceres ter manifestado desinteresse em continuar consorciado e 

também em razão do atraso da parcela referente a dezembro/2018. Após 

o saneamento pelo Município de Cáceres do atraso no pagamento da 

referida parcela, que se deu em 14/02/2018, ainda assim o Consórcio se 

negou a retomar a prestação dos serviços e abertura do acesso ao 

Município, agora sob o pretexto de que o autor não tem cumprido “todas as 

suas obrigações”, sem, contudo, especificar de que obrigações se 

tratavam. Dentro do contexto probatório, nota-se que o impedimento de 

acesso do Município de Cáceres aos benefícios prestados pelo Consórcio 

Intermunicipal se deu de maneira injustificada, pois que a motivação em 

voga não se sustenta. Dada a magnitude dos fatos e a necessária 

observância aos preceitos da legalidade e da eficiência, o Consórcio 

Intermunicipal aparentemente elegeu via inadequada para simplesmente 

bloquear o acesso do Município de Cáceres que teria o prazo de 

90(noventa) dias dentro do Pacto, que ao que se dessume, se escoaria 

em 27/03/2019. Desse modo, qualquer outra justificativa para bloqueio do 

acesso ao Município deveria observar as garantias do contraditório e da 

ampla defesa, o que não se verificou. Ademais, mencione-se que no meio 

da discussão toda, o grande prejudicado é o cidadão usuário do SUS, que 

tem seu acesso a consultas e exames impedido. Conforme Memorando n.º 

748/2019/SMS, até 25/02/2019 a demanda reprimida de atendimento já 

estava em 12.071(doze mil e setenta e um) usuários do Sistema Único de 

Saúde. Sendo assim, imperiosa a procedência dos pleitos para 

reconhecer o direito de acesso aos serviços de saúde do CONSÓRCIO 

INTERMUNICIÁL DE SAÚDE DO OESTE DE MATO GROSSO- CISMT pelo 

Município de Cáceres, bem como disponibilizando para que possa utilizar 

todos os serviços e recursos disponíveis aos entes associados ao 

Consórcio de Saúde pelo prazo que se mantiver filiado ao referido 

Consórcio. De se dizer, por oportuno, que o Município de Cáceres 

enquanto se mantiver filiado deve arcar com suas obrigações legais, 

mormente o pagamento pelos serviços disponibilizados, conforme se 

infere do Estatuto do CISOMT. Eventuais débitos pretéritos devem ser, 

contudo, cobrados em processo próprio face à ausência de caráter 

dúplice da contestação em sede de procedimento ordinário. Isso posto, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: (a) Julgar procedente os 

pedidos em voga para reconhecer o direito de acesso aos serviços de 

saúde do CONSÓRCIO INTERMUNICIÁL DE SAÚDE DO OESTE DE MATO 

GROSSO- CISMT pelo Município de Cáceres, bem como disponibilizando 

para que possa utilizar todos os serviços e recursos disponíveis aos 

entes associados ao Consórcio de Saúde pelo prazo que se mantiver 

filiado ao referido Consórcio, forte no art. 487, I CPC, confirmando-se em 

todos os termos a liminar deferida; (b) Sem custas. Honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa em favor do 

Município de Cáceres, forte no art. 85 CPC; (c) Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006917-56.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006917-56.2019.8.11.0006 POLO ATIVO:MANOEL 

CEBALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 14 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006918-41.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006918-41.2019.8.11.0006 POLO ATIVO:VICENTE 

RODRIGUES LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JESUS VIEIRA DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2020 Hora: 15:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 14 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006919-26.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CECILIO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006919-26.2019.8.11.0006 POLO ATIVO:JOSE CECILIO 

BATISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 14 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006920-11.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENSA PRUDENCIO ALMEIDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006920-11.2019.8.11.0006 POLO ATIVO:LAURENSA 

PRUDENCIO ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JESUS VIEIRA 

DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2020 Hora: 15:45 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 14 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006921-93.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006921-93.2019.8.11.0006 POLO ATIVO:DEMETRIO DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

POLO PASSIVO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 14 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006922-78.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEBASTIANA ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006922-78.2019.8.11.0006 POLO ATIVO:MARIA 

SEBASTIANA ALVES DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ZURICH MINAS BRASIL 

SEGUROS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2020 Hora: 

16:15 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 14 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006923-63.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEBASTIANA ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006923-63.2019.8.11.0006 POLO ATIVO:MARIA 

SEBASTIANA ALVES DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: COMPANHIA DE SEGUROS 

PREVIDENCIA DO SUL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

04/02/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. 

DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 14 

de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006924-48.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CERILA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006924-48.2019.8.11.0006 POLO ATIVO:MARIA CERILA 

SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

POLO PASSIVO: SABEMI SEGURADORA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2020 Hora: 16:45 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 14 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006925-33.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CERILA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006925-33.2019.8.11.0006 POLO ATIVO:MARIA CERILA 

SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

POLO PASSIVO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 14 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006926-18.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EUVIDIA DE CAMPOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006926-18.2019.8.11.0006 POLO ATIVO:EUVIDIA DE 

CAMPOS RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JESUS VIEIRA 

DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2020 Hora: 17:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 14 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006935-77.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOCORRO INACIA MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1006935-77.2019.8.11.0006 POLO ATIVO:SOCORRO 

INACIA MARIANO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE DE CASTRO 

JUNIOR POLO PASSIVO: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS 

DO PANTANAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2020 Hora: 

17:30 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 16 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006936-62.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA BIANCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006936-62.2019.8.11.0006 POLO ATIVO:LAURA CRISTINA 

BIANCHINI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO FABIANE DA 

SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 04/02/2020 Hora: 17:45 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, 

S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 

CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006941-84.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006941-84.2019.8.11.0006 POLO ATIVO:ADAIR DE LIMA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA LÚCIA RICARTE POLO PASSIVO: 

BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2020 Hora: 

13:00 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 16 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003310-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO INEZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI OAB - MT19000-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA APARECIDA MARQUES DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA NO PRAZO DE DOIS DIAS 

INDICAR FIEL DEPOSITÁRIO DO BEM MÓVEL DESCRITO NOS AUTOS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007057-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORNELIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

VALDEMAR PEREIRA GONCALVES OAB - RJ117981 (ADVOGADO(A))

JOSE MARIA DE SOUZA OAB - MT0016559A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA OAB - RJ109367-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO DO REGO MONTEIRO MENDONCA OAB - RJ102516 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR A PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR NOS AUTOS ACERCA 

DO PAGAMENTO EFETUADO PELA PARTE HDI SEGUROS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005995-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005995-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007057-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORNELIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

VALDEMAR PEREIRA GONCALVES OAB - RJ117981 (ADVOGADO(A))

JOSE MARIA DE SOUZA OAB - MT0016559A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA OAB - RJ109367-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO DO REGO MONTEIRO MENDONCA OAB - RJ102516 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1007057-61.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

ajuizada por ANTONIO CORNÉLIO DE OLIVEIRA em face de HDI SEGUROS 

S.A e BANCO BRADESCO, alegando que contratou com as Requeridas 

apólice de seguro residencial, cujas parcelas eram debitadas 

automaticamente de sua conta bancária. Ocorre que no dia 28.11.2016 
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aconteceu um incêndio em sua residência/cozinha, danificando seus 

eletrodomésticos, causando um prejuízo . Acionada a seguradora, a 

mesma realizou vistoria no local e propôs o pagamento de R$ 499,00 

(quatrocentos e noventa e nove Reais). Não concordando com o valor, o 

autor procurou o PROCON, no entanto, não houve solução do litigio. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. O Banco Bradesco arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois, 

atuou apenas como corretor do seguro contratado. Contudo, o mesmo é 

quem oferta e comercializa o seguro. Assim, perante o consumidor, a 

demandada era responsável pela recepção do prêmio e administração 

deste, conforme entendimento jurisprudencial: “PODER JUDICIÁRIO DE 

M A T O  G R O S S O T R I B U N A L  D E  J U S T I Ç A 

0002258-33.2015.8.11.0015APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, VOTORANTIM CORRETORA DE 

SEGUROS S.A. APELADO: ESPÓLIO DE MANOEL ESTRELA FILHO DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOE M E N T AAPELAÇÃO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – SEGURO 

PRESTAMISTA - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

ESTIPULANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE 

DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA PROPOSITURA DA 

LIDE - GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA – PRELIMINARES REJEITADAS – 

FALECIMENTO DO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA 

AVENÇA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.O 

Banco estipulante é parte legítima para figurar na Ação em que se busca o 

cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da 

participação na cadeia de fornecimento.Segundo o princípio constitucional 

da garantia de acesso à Justiça, o esgotamento da via administrativa não 

é requisito para o ajuizamento de demanda judicial, sendo descabido arguir 

ausência de interesse de agir do autor.Se foi pactuado seguro 

prestamista, no caso de falecimento do segurado é devido o cumprimento 

da obrigação securitária de quitar o saldo devedor existente no contrato 

de financiamento.Inexiste interesse recursal quando a questão contra a 

qual se insurge o recorrente nem ao menos foi debatida na lide. (N.U 

0002258-33.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019).” 

Não havendo mais preliminares, passo à análise do mérito. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Nas contestações apresentadas pelos Requeridos, o 

Banco Bradesco pugna pela excludente de responsabilidade, uma vez que 

só atuou como corretor do seguro. Por sua vez, a seguradora sustenta 

que o seguro contratado de fato prevê cobertura para os casos de 

incêndio e que a indenização foi devidamente paga ao autor. Esclarece 

que como não foi apresentada nota fiscal do armário, foi realizada uma 

pesquisa de mercado para apurar o valor estimado do bem e utilizado 

tabela de depreciação, prevista contratualmente, concluindo pela quantia 

devida de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove Reais). Aduz, ainda 

que, quanto ao fogão, não foi comprovado a avaria pelo autor. E, no que 

tange ao forro PVC, não há previsão de cobertura para este, pois, o 

contrato prevê apenas cobertura para os bens no interior da residência. 

Inicialmente, importante frisar que, embora a Requerida HDI sustente que 

houve o pagamento do valor de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e 

nove Reais), não trouxe aos autos comprovante deste pagamento, ônus 

que lhe incumbia. Portanto, não houve pagamento de qualquer valor ao 

autor. O princípio da boa-fé é a base do contrato de seguro, 

expressamente previsto no art. 765 do Código Civil. O Código de Defesa 

do Consumidor, amparado no art. 4º, III, e art. 51, IV, protege o consumidor 

contra práticas abusivas ou iníquas, considerando-se nulas as que sejam 

incompatíveis com a boa-fé. Assim, passo à análise do contrato 

entabulado entre as partes. Quanto à alegada ausência de cobertura do 

forro PVC, que, inclusive a Requerida não apontou em qual cláusula 

estaria previsto sua exclusão, o mesmo não está entre os itens elencados 

na cláusula 16ª do Manual de Seguro da Requerida HDI. Por outro lado, 

extrai-se a previsão de sua cobertura da cláusula 5.1. No que se refere à 

alegada ausência de avaria do fogão, este foi demonstrado nas 

fotografias do ID 10589101. Ademais, conforme narrado, a Requerida 

realizou a vistoria no local, sendo lhe possível averiguar por si mesma tal 

dano. Assim, não há justificativa a impedir que o pagamento da cobertura 

desses bens fosse realizado administrativamente. Concernente ao valor 

apurado do armário, há previsão de incidência da depreciação dos bens 

na cláusula 21ª. Não demonstrando o autor fatos impeditivos ou 

modificativos do cálculo apresentado pela Requerida, o mesmo está 

correto. A hipótese dos autos é um flagrante enriquecimento sem causa 

pela seguradora, conduta vedada em nosso ordenamento jurídico, pois, o 

autor pagou pela cobertura securitária, no entanto, quando solicitou sua 

indenização não foi atendida. Tal conduta, além de abusiva, caracterizou 

descaso com o consumidor e não está pautada na boa – fé objetiva. 

Assim, o pagamento do valor da cobertura do seguro é medida que se 

impõe, com abatimento de 80% do valor do armário. Considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante ao pagar por um serviço 

justamente visando evitar prejuízos com eventuais sinistros sem conseguir 

dele usufruir, e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada que 

poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito 

precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por 

danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Portanto, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PARCIAMENTO 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para: 

a) CONDENAR as Requeridas. Solidariamente, a pagarem a título de danos 

morais à Autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos 

artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, acrescidos 

de juros, pelo INPC, desde a citação (arts. 405 e 406 do Código Civil), e 

correção monetária a partir deste decisum (Súmula 362 do STJ); b) 

CONDENAR a Requeridas, solidariamente, a pagarem ao autor a 

indenização securitária no valor de R$ 2.448,00 (dois mil e quatrocentos e 

quarenta e oito Reais), conforme cálculo que consta na página 2 da 

contestação, já deduzido 80% do valor do armário, cujo valor deverão ser 

corrigidos pelo INPC e juros de 1% ao mês desde a citação. Deixo de 

condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença a 

juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e 

art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Processo: 1007057-61.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

ajuizada por ANTONIO CORNÉLIO DE OLIVEIRA em face de HDI SEGUROS 

S.A e BANCO BRADESCO, alegando que contratou com as Requeridas 

apólice de seguro residencial, cujas parcelas eram debitadas 

automaticamente de sua conta bancária. Ocorre que no dia 28.11.2016 

aconteceu um incêndio em sua residência/cozinha, danificando seus 

eletrodomésticos, causando um prejuízo . Acionada a seguradora, a 

mesma realizou vistoria no local e propôs o pagamento de R$ 499,00 

(quatrocentos e noventa e nove Reais). Não concordando com o valor, o 

autor procurou o PROCON, no entanto, não houve solução do litigio. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. O Banco Bradesco arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois, 

atuou apenas como corretor do seguro contratado. Contudo, o mesmo é 

quem oferta e comercializa o seguro. Assim, perante o consumidor, a 

demandada era responsável pela recepção do prêmio e administração 

deste, conforme entendimento jurisprudencial: “PODER JUDICIÁRIO DE 

M A T O  G R O S S O T R I B U N A L  D E  J U S T I Ç A 

0002258-33.2015.8.11.0015APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, VOTORANTIM CORRETORA DE 

SEGUROS S.A. APELADO: ESPÓLIO DE MANOEL ESTRELA FILHO DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOE M E N T AAPELAÇÃO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – SEGURO 

PRESTAMISTA - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

ESTIPULANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE 

DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA PROPOSITURA DA 

LIDE - GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA – PRELIMINARES REJEITADAS – 

FALECIMENTO DO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA 

AVENÇA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.O 

Banco estipulante é parte legítima para figurar na Ação em que se busca o 

cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da 

participação na cadeia de fornecimento.Segundo o princípio constitucional 

da garantia de acesso à Justiça, o esgotamento da via administrativa não 

é requisito para o ajuizamento de demanda judicial, sendo descabido arguir 

ausência de interesse de agir do autor.Se foi pactuado seguro 

prestamista, no caso de falecimento do segurado é devido o cumprimento 

da obrigação securitária de quitar o saldo devedor existente no contrato 

de financiamento.Inexiste interesse recursal quando a questão contra a 

qual se insurge o recorrente nem ao menos foi debatida na lide. (N.U 

0002258-33.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019).” 

Não havendo mais preliminares, passo à análise do mérito. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Nas contestações apresentadas pelos Requeridos, o 

Banco Bradesco pugna pela excludente de responsabilidade, uma vez que 

só atuou como corretor do seguro. Por sua vez, a seguradora sustenta 

que o seguro contratado de fato prevê cobertura para os casos de 

incêndio e que a indenização foi devidamente paga ao autor. Esclarece 

que como não foi apresentada nota fiscal do armário, foi realizada uma 

pesquisa de mercado para apurar o valor estimado do bem e utilizado 

tabela de depreciação, prevista contratualmente, concluindo pela quantia 

devida de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove Reais). Aduz, ainda 

que, quanto ao fogão, não foi comprovado a avaria pelo autor. E, no que 

tange ao forro PVC, não há previsão de cobertura para este, pois, o 

contrato prevê apenas cobertura para os bens no interior da residência. 

Inicialmente, importante frisar que, embora a Requerida HDI sustente que 

houve o pagamento do valor de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e 

nove Reais), não trouxe aos autos comprovante deste pagamento, ônus 

que lhe incumbia. Portanto, não houve pagamento de qualquer valor ao 

autor. O princípio da boa-fé é a base do contrato de seguro, 

expressamente previsto no art. 765 do Código Civil. O Código de Defesa 

do Consumidor, amparado no art. 4º, III, e art. 51, IV, protege o consumidor 

contra práticas abusivas ou iníquas, considerando-se nulas as que sejam 

incompatíveis com a boa-fé. Assim, passo à análise do contrato 

entabulado entre as partes. Quanto à alegada ausência de cobertura do 

forro PVC, que, inclusive a Requerida não apontou em qual cláusula 

estaria previsto sua exclusão, o mesmo não está entre os itens elencados 

na cláusula 16ª do Manual de Seguro da Requerida HDI. Por outro lado, 

extrai-se a previsão de sua cobertura da cláusula 5.1. No que se refere à 

alegada ausência de avaria do fogão, este foi demonstrado nas 

fotografias do ID 10589101. Ademais, conforme narrado, a Requerida 

realizou a vistoria no local, sendo lhe possível averiguar por si mesma tal 

dano. Assim, não há justificativa a impedir que o pagamento da cobertura 

desses bens fosse realizado administrativamente. Concernente ao valor 

apurado do armário, há previsão de incidência da depreciação dos bens 

na cláusula 21ª. Não demonstrando o autor fatos impeditivos ou 

modificativos do cálculo apresentado pela Requerida, o mesmo está 

correto. A hipótese dos autos é um flagrante enriquecimento sem causa 

pela seguradora, conduta vedada em nosso ordenamento jurídico, pois, o 

autor pagou pela cobertura securitária, no entanto, quando solicitou sua 

indenização não foi atendida. Tal conduta, além de abusiva, caracterizou 

descaso com o consumidor e não está pautada na boa – fé objetiva. 

Assim, o pagamento do valor da cobertura do seguro é medida que se 

impõe, com abatimento de 80% do valor do armário. Considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante ao pagar por um serviço 

justamente visando evitar prejuízos com eventuais sinistros sem conseguir 

dele usufruir, e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada que 

poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito 

precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por 

danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Portanto, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 
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benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PARCIAMENTO 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para: 

a) CONDENAR as Requeridas. Solidariamente, a pagarem a título de danos 

morais à Autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos 

artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, acrescidos 

de juros, pelo INPC, desde a citação (arts. 405 e 406 do Código Civil), e 

correção monetária a partir deste decisum (Súmula 362 do STJ); b) 

CONDENAR a Requeridas, solidariamente, a pagarem ao autor a 

indenização securitária no valor de R$ 2.448,00 (dois mil e quatrocentos e 

quarenta e oito Reais), conforme cálculo que consta na página 2 da 

contestação, já deduzido 80% do valor do armário, cujo valor deverão ser 

corrigidos pelo INPC e juros de 1% ao mês desde a citação. Deixo de 

condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença a 

juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e 

art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Processo: 1007057-61.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

ajuizada por ANTONIO CORNÉLIO DE OLIVEIRA em face de HDI SEGUROS 

S.A e BANCO BRADESCO, alegando que contratou com as Requeridas 

apólice de seguro residencial, cujas parcelas eram debitadas 

automaticamente de sua conta bancária. Ocorre que no dia 28.11.2016 

aconteceu um incêndio em sua residência/cozinha, danificando seus 

eletrodomésticos, causando um prejuízo . Acionada a seguradora, a 

mesma realizou vistoria no local e propôs o pagamento de R$ 499,00 

(quatrocentos e noventa e nove Reais). Não concordando com o valor, o 

autor procurou o PROCON, no entanto, não houve solução do litigio. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. O Banco Bradesco arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois, 

atuou apenas como corretor do seguro contratado. Contudo, o mesmo é 

quem oferta e comercializa o seguro. Assim, perante o consumidor, a 

demandada era responsável pela recepção do prêmio e administração 

deste, conforme entendimento jurisprudencial: “PODER JUDICIÁRIO DE 

M A T O  G R O S S O T R I B U N A L  D E  J U S T I Ç A 

0002258-33.2015.8.11.0015APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, VOTORANTIM CORRETORA DE 

SEGUROS S.A. APELADO: ESPÓLIO DE MANOEL ESTRELA FILHO DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOE M E N T AAPELAÇÃO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – SEGURO 

PRESTAMISTA - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

ESTIPULANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE 

DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA PROPOSITURA DA 

LIDE - GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA – PRELIMINARES REJEITADAS – 

FALECIMENTO DO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA 

AVENÇA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.O 

Banco estipulante é parte legítima para figurar na Ação em que se busca o 

cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da 

participação na cadeia de fornecimento.Segundo o princípio constitucional 

da garantia de acesso à Justiça, o esgotamento da via administrativa não 

é requisito para o ajuizamento de demanda judicial, sendo descabido arguir 

ausência de interesse de agir do autor.Se foi pactuado seguro 

prestamista, no caso de falecimento do segurado é devido o cumprimento 

da obrigação securitária de quitar o saldo devedor existente no contrato 

de financiamento.Inexiste interesse recursal quando a questão contra a 

qual se insurge o recorrente nem ao menos foi debatida na lide. (N.U 

0002258-33.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019).” 

Não havendo mais preliminares, passo à análise do mérito. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Nas contestações apresentadas pelos Requeridos, o 

Banco Bradesco pugna pela excludente de responsabilidade, uma vez que 

só atuou como corretor do seguro. Por sua vez, a seguradora sustenta 

que o seguro contratado de fato prevê cobertura para os casos de 

incêndio e que a indenização foi devidamente paga ao autor. Esclarece 

que como não foi apresentada nota fiscal do armário, foi realizada uma 

pesquisa de mercado para apurar o valor estimado do bem e utilizado 

tabela de depreciação, prevista contratualmente, concluindo pela quantia 

devida de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove Reais). Aduz, ainda 

que, quanto ao fogão, não foi comprovado a avaria pelo autor. E, no que 

tange ao forro PVC, não há previsão de cobertura para este, pois, o 

contrato prevê apenas cobertura para os bens no interior da residência. 

Inicialmente, importante frisar que, embora a Requerida HDI sustente que 

houve o pagamento do valor de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e 

nove Reais), não trouxe aos autos comprovante deste pagamento, ônus 

que lhe incumbia. Portanto, não houve pagamento de qualquer valor ao 

autor. O princípio da boa-fé é a base do contrato de seguro, 

expressamente previsto no art. 765 do Código Civil. O Código de Defesa 

do Consumidor, amparado no art. 4º, III, e art. 51, IV, protege o consumidor 

contra práticas abusivas ou iníquas, considerando-se nulas as que sejam 

incompatíveis com a boa-fé. Assim, passo à análise do contrato 

entabulado entre as partes. Quanto à alegada ausência de cobertura do 

forro PVC, que, inclusive a Requerida não apontou em qual cláusula 

estaria previsto sua exclusão, o mesmo não está entre os itens elencados 

na cláusula 16ª do Manual de Seguro da Requerida HDI. Por outro lado, 

extrai-se a previsão de sua cobertura da cláusula 5.1. No que se refere à 

alegada ausência de avaria do fogão, este foi demonstrado nas 

fotografias do ID 10589101. Ademais, conforme narrado, a Requerida 

realizou a vistoria no local, sendo lhe possível averiguar por si mesma tal 

dano. Assim, não há justificativa a impedir que o pagamento da cobertura 

desses bens fosse realizado administrativamente. Concernente ao valor 

apurado do armário, há previsão de incidência da depreciação dos bens 
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na cláusula 21ª. Não demonstrando o autor fatos impeditivos ou 

modificativos do cálculo apresentado pela Requerida, o mesmo está 

correto. A hipótese dos autos é um flagrante enriquecimento sem causa 

pela seguradora, conduta vedada em nosso ordenamento jurídico, pois, o 

autor pagou pela cobertura securitária, no entanto, quando solicitou sua 

indenização não foi atendida. Tal conduta, além de abusiva, caracterizou 

descaso com o consumidor e não está pautada na boa – fé objetiva. 

Assim, o pagamento do valor da cobertura do seguro é medida que se 

impõe, com abatimento de 80% do valor do armário. Considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante ao pagar por um serviço 

justamente visando evitar prejuízos com eventuais sinistros sem conseguir 

dele usufruir, e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada que 

poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito 

precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por 

danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Portanto, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PARCIAMENTO 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para: 

a) CONDENAR as Requeridas. Solidariamente, a pagarem a título de danos 

morais à Autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos 

artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, acrescidos 

de juros, pelo INPC, desde a citação (arts. 405 e 406 do Código Civil), e 

correção monetária a partir deste decisum (Súmula 362 do STJ); b) 

CONDENAR a Requeridas, solidariamente, a pagarem ao autor a 

indenização securitária no valor de R$ 2.448,00 (dois mil e quatrocentos e 

quarenta e oito Reais), conforme cálculo que consta na página 2 da 

contestação, já deduzido 80% do valor do armário, cujo valor deverão ser 

corrigidos pelo INPC e juros de 1% ao mês desde a citação. Deixo de 

condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença a 

juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e 

art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005862-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL RASCOP GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE HERMANNY OAB - RJ103811 (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de relatar 

os fatos, nos termos do artigo 38, da Lei n. 9.099/1995. Fundamento e 

Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de 

direito, razão que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja 

o julgamento antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código 

de Processo Civil. Suscita a Reclamada LOJAS AMERICANAS S.A. ser 

ilegítima para figurar no polo passivo da presente reclamação, por ser a 

comerciante e não a fabricante do produto viciado. No entanto, de acordo 

com a teoria da responsabilidade, o fornecedor, fabricante e prestador de 

serviços (assistência técnica) responderão independentemente da 

existência de culpa, pela reparação de danos causados aos 

consumidores por vícios relativos aos produtos e serviços. Nesse sentido, 

segue jurisprudência: “BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE GELADEIRA. 

AÇÃO REDIBITÓRIA C. C. PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. AFIRMATIVA DE QUE A FABRICANTE SE ENCONTRA 

IDENTIFICADA. IRRELEVÂNCIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA QUE DECORRE 

DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO DA CORRÉ IMPROVIDO. O 

fato de haver identificação da fabricante não determina a exclusão da 

responsabilidade da comerciante, que é solidária, não tendo qualquer 

relevância no verdadeiro âmbito da discussão da matéria. Tratando-se de 

responsabilidade por vício de qualidade do produto, matéria que se discute 

à luz do artigo 18 do CDC, são responsáveis solidários todos os 

fornecedores, sem distinção. Indevida se apresenta a invocação do artigo 

13 do CDC, que exclui a responsabilidade do comerciante, quando 

identificado o fabricante, tão somente no caso de responsabilidade por 

acidente de consumo...” (TJ-SP - APL: 00048852820128260005 SP 

0004885-28.2012.8.26.0005, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

07/07/2014, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

07/07/2014). Prevalecem, no caso, as regras da solidariedade passiva, 

razão pela qual o consumidor poderá voltar-se contra o fabricante e o 

vendedor em conjunto ou isoladamente, de maneira que, com base nessa 

responsabilidade, poderá o comerciante, depois, valer-se do direito de 

regresso, acaso arque sozinho com o prejuízo. Rejeito, portanto, a 

preliminar de ilegitimidade passiva da suscitada pela Reclamada. Passo a 

apreciar o mérito da demanda. Conforme o artigo 18, do Código de Defesa 

do Consumidor, findo o prazo de 30 (trinta) dias para solução do problema, 

o consumidor pode optar pela substituição do produto por outro da mesma 

espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição da quantia paga, 

monetariamente atualizada, sem prejuízo das eventuais perdas e danos 

ou, o abatimento proporcional do preço. A parte Reclamante comprovou a 

compra do produto, as reclamações sobre o vício identificado após a 

compra e a não solução do problema, de forma que evidenciada está a 

má-prestação do serviço. Veja que, no e-mail de id. 15868686 a fabricante 

informa ao Autor que “o voucher em questão foi resgatado em outra conta 

da PSN e não pode ser re-emitido ou substituído. Não determinamos a 

política do varejo, mas talvez você poderia procurar um reembolso ou 

substituição do varejista”. As Reclamadas não juntaram qualquer 

documento em defesa a fim de desconstituir as alegações autorais. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e 

serviços, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados. Nesse entendimento: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE 

PASSIVA AFASTADA. VÍCIO NO PRODUTO. MERCADORIA 

ENCAMINHADA PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM A DEVIDA 

DEVOLUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO 

ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 1.º, II, DO 

CDC. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM 

OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Evidenciada a legitimidade passiva da 

empresa comerciante, uma vez que integra a cadeia de fornecedores dos 

produtos colocados à disposição do consumidor, devendo responder 

pelos vícios apresentados, nos termos dos artigos 18, do CDC. 2. Trata-se 

de hipótese de vício de produto, na qual a Recorrida postula pela 

devolução do valor pago na TV 39” LED FHD PHILCO e condenação da 

empresa Recorrente VIA VAREJO S/A ao pagamento de indenização por 

danos morais, em razão da ausência de reparo do produto danificado, o 

qual fora encaminhado para a assistência técnica após 03 (três) dias da 
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sua aquisição, sem a devida devolução. 3. A relação estabelecida entre 

as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto 

está disciplinada no art. 18, do CDC. 4. Há provas nos autos de que a 

Recorrida encaminhou o produto vicioso para que a empresa Recorrente 

procedesse à troca ou o conserto, entretanto, sequer houve a devolução 

do bem, a despeito das tentativas administrativas efetuadas pela 

consumidora. 5. Não obstante a empresa Recorrente mencione acerca do 

envio de produto novo para a Recorrida, consoante recibo colacionado no 

Evento 9.2, não merece acolhimento a sua assertiva. Isso porque, o recibo 

apresentado pela empresa não fora assinado pela consumidora e sequer 

faz referência do produto encaminhado para o seu endereço. 6. Ademais, 

em diligência realizada por esta Relatora junto ao portal da Receita Federal 

h t t p : / / w w w . n f e . f a z e n d a . g o v . b r / p o r t a l / c o n s u l t a . a s p x ?

tipoConsulta=completa&tipoConteudo=XbSeqxE8pl8= foi possível averiguar 

pela chave de acesso da nota fiscal eletrônica indicada no recibo que o 

produto enviado à Recorrida na data de 04/08/2017 trata-se de um 

aparelho de televisão, contudo, não há indicação das suas 

características, tampouco o valor é similar ao adquirido pela Recorrida, 

tratando-se, pois, de produto diverso. Senão vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 3 7. 

Desta forma, alegando a consumidora ter adquirido produto novo, que 

apresentou defeito, competia à empresa Recorrente demonstrar a 

ocorrência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

por ela alegado, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, 

mister que não se desincumbiu. 8. Destarte, não sendo o vício sanado no 

prazo de 30 (trinta) dias após a solicitação de conserto perante 

assistência técnica, bem como havendo entrega de produto diverso do 

adquirido pela consumidora, cabível a restituição imediata da quantia paga, 

a teor do disposto no art. 18, § 1.º, II, do CDC. 9. Danos morais 

configurados, ante a inércia da empresa Recorrente em reparar o vício 

apresentado no produto adquirido pela Recorrida, bem como pelo fato de a 

consumidora ao adquirir um bem novo durável ter a expectativa de que o 

mesmo funcionará normalmente. E quando este apresenta vícios, que não 

são sanados em tempo razoável, se vê frustrada em sua expectativa de 

utilização do bem, assim como gera na consumidora irritação e indignação, 

que excede os limites dos percalços cotidianos. 10. Quantum indenizatório 

fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que se encontra adequado aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente 

fixado por esta E. Turma Recursal, em casos análogos. 11. Sentença 

mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da 

Lei 9.099/95. 12. Recurso conhecido e improvido. 13. Condeno a empresa 

Recorrente VIA VAREJO S/A ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo 

em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação. 

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA JUÍZA DE DIREITO – 

RELATORA Nesse sentido, merece acolhimento o pedido de ressarcimento 

do valor pago pelo produto. De outro lado, o dano moral surge da 

excepcionalidade do caso, onde frustrada a utilização do produto e 

evidenciado o absoluto descaso das Reclamadas que não deram a devida 

assistência, ultrapassando o limite do descumprimento contratual. O dano 

moral, valorando as condições do caso concreto, deve permanecer nos 

limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento 

sem causa. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PROCEDENTE o pedido para: a) CONDENAR as Reclamadas, 

solidariamente, a pagarem a importância de R$ 1.000,00 (mil reais), a título 

de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., e correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ); 

b) CONDENAR as Reclamadas, solidariamente, a reembolsarem o valor de 

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) com juros de 1% (um por cento), 

a.m. desde a citação e correção monetária (INPC) desde o efetivo 

desembolso; extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem 

condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 

9.099/1995. Transitada em julgada a sentença, procedidas as baixas e 

anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo definitivo. Publicada no 

sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Haiana Katherine 

Menezes Follmann Juíza Leiga da Central de Juízes Leigos do Fórum de 

Cuiabá/MT Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Cáceres/MT, 31 de maio de 2019. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002526-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002526-29.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: D M DE SOUZA LARA MOVEIS 

E UTILIDADES - ME EXECUTADO: LUCIANE FERREIRA DE SOUZA Vistos 

etc. Trata-se de ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por D 

M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME em desfavor de LUCIANE 

FERREIRA DE SOUZA. Infere-se dos autos que a Exequentee, por meio de 

sua advogada, foi intimada para comprovar nos autos que se esgotaram 

os meios para encontrar a Executada, no prazo de 10 (dez) dias. Diante 

do exposto, julgo extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do 

art. 321, parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e despesas processuais. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. 

Cumpra-se Intimem-se. CÁCERES, 13 de agosto de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011531-29.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANETE MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE, PARA QUE, NO PRAZO 

DE 5 (CINCO) DIAS MANIFESTE REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007612-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO PARA MANIFESTAR QUANTO AO 

PAGAMENTO EFETUADO PELO POLO PASSIVO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001972-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CRISTINO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001972-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CRISTINO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000928-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLY MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000928-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLY MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004822-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA FARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004822-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA FARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004821-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004821-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010865-23.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010865-23.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013070-64.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE PEREIRA SILVA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAROLINE DA ROCHA LIMA OAB - SP374143 (ADVOGADO(A))

RODRIGO SANCHES DE PAIVA OAB - SP220343 (ADVOGADO(A))

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO BRUNO MARIANO DE MORAES RABELLO OAB - SP327684 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013070-64.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE PEREIRA SILVA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAROLINE DA ROCHA LIMA OAB - SP374143 (ADVOGADO(A))

RODRIGO SANCHES DE PAIVA OAB - SP220343 (ADVOGADO(A))

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO BRUNO MARIANO DE MORAES RABELLO OAB - SP327684 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010757-96.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL GARCIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010757-96.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL GARCIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003277-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GOMES DE ARRUDA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA (REQUERIDO)

IMOBILIARIA SATELITE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003277-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GOMES DE ARRUDA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA (REQUERIDO)

IMOBILIARIA SATELITE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003277-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GOMES DE ARRUDA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA (REQUERIDO)

IMOBILIARIA SATELITE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010990-25.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CATARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010990-25.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CATARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006943-54.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELLAN DOS SANTOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17455/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006943-54.2019.8.11.0006 POLO ATIVO:ELLAN DOS 

SANTOS DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GERALDO FERREIRA 

DE SOUZA POLO PASSIVO: NS2.COM INTERNET S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 336 de 513



DE CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2020 Hora: 13:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002951-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANA KARLA JORGE DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002951-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANA KARLA JORGE DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003989-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO NEVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRIQUE NEVES ROSA OAB - RO8483 (ADVOGADO(A))

LUCIARA BUENO SEMAN OAB - RO7833 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RHUAN PABLO DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

CLAYRE GRACIELA LARA SILVA (REQUERIDO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002096-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL GOMES BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a(s) Executado/a(s), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523), ou embargue a execução no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004015-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALFREDO FERREIRA DO VALLE (REQUERENTE)

MARIA DE LOURDES FERREIRA DO VALLE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004015-67.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ ALFREDO FERREIRA DO 

VALLE, MARIA DE LOURDES FERREIRA DO VALLE REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Verifica-se dos 

autos que foi expedido alvará em favor da empresa ARRUDA & ARRUDA 

JUNIOR LTDA., inscrita no CNPJ n. 10.598.938/0001-09, sendo que esta 

empresa seria responsável pela realização do procedimento de 

ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE DOIS STENTS no 

Requerente, ato este que não foi realizado. Após, houveram diversas 

tentativas de intimação da referida empresa para efetuar a devolução do 

dinheiro, inclusive houve tentativa de realização de penhora via sistema 

BACENJUD, sendo todas as formas de comunicação ou ressarcimento do 

valor, frustradas. Desse modo, tratando-se de verba pública, determino a 

extração de cópia do presente feito e remessa ao Ministério Pública para a 

apuração de crime e devidas providencias. Cumpra-se. CÁCERES, 27 de 

novembro de 2019. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001209-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERNESTO CADIDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001209-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERNESTO CADIDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002003-46.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002003-46.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: KLEBER DE SOUZA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Cumpra-se o 

despacho do ID 23971356, juntamente com as informações bancárias do 

exequente. Às providências. CÁCERES, 9 de dezembro de 2019. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002745-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO AMANCIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 337 de 513



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002745-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO AMANCIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005386-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINEI CARDOZO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a(s) Executado/a(s), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523), ou embargue a execução no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005226-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DIAS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005226-75.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MANOEL DIAS DE 

CARVALHO REQUERIDO: OMNI S/A Vistos, etc. Cumprida a determinação 

do ID 22440857, remetam-se os autos ao arquivo. Às providências. 

CÁCERES, 11 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010250-33.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEUZA DA SILVA MASSAVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010250-33.2015.8.11.0006. REQUERENTE: LUCINEUZA DA SILVA 

MASSAVI REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o prazo de 

48 horas para a requerente comprovar a não possibilidade do pagamento 

das custas. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 11 de 

dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006928-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CASSIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006928-56.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE CASSIO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Verifico que o documento juntado pelo 

requerente nada prova quanto a sua hipossuficiência. Indefiro assim, a 

justificativa juntada. Nesse sentido, encaminhe os autos para o Cartório 

para que a Gestora Judicial toma as medidas cabíveis. Às providências. 

CÁCERES, 11 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010530-67.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DO PRADO CEBALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES (REQUERIDO)

estado de mato grosso (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010530-67.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ANA DO PRADO CEBALHO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CÁCERES 

Vistos, etc. Inerte o requerido, intime-se o requerente para manifestar, no 

prazo de 05 dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 11 de 

dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RIBEIRO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RIBEIRO GARCIA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006109-51.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006109-51.2019.8.11.0006. REQUERENTE: TEREZA NUNES DA SILVA 

REQUERIDO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS 

LTDA Vistos, etc. Designe-se nova data de audiência de conciliação. 

Intimem-se as partes em tempo hábil. Expeça-se o necessário. CÁCERES, 

11 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006000-37.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006000-37.2019.8.11.0006. REQUERENTE: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO REQUERIDO: CLARO S.A. VIstos, etc. Em razão da não citação do 

requerido, designe-se nova audiência de conciliação entre as partes. 

Expeça-se o necessário. Às providências. CÁCERES, 11 de dezembro de 

2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006730-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006730-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001521-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001521-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000751-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000751-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003546-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE GOMES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003546-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE GOMES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006958-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a(s) Executado/a(s), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523), ou embargue a execução no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011614-11.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN RODRIGUES PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOP MOTOS SERVICOS E COMERCIO DE MOTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO PASSIVO PARA REGULARIZAR O 

SUBSTABELECIMENTO, HAJA VISTA QUE APÓS PESQUISAS NO SISTEMA 

NÃO FOI LOCALIZADO O ADVOGADO DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE 

BRITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002398-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA SANTANA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado, 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

31/10/2017 Hora: 13:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002398-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA SANTANA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002398-09.2017.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA SANTANA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012621-67.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J.B.N. TRANSPORTES EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA GARCIA LIMA FERREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA MANIFESTAR QUANTO AO 

MANDADO DE PENHORA NEGATIVO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007507-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007507-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005386-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINEI CARDOZO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a(s) Executado/a(s), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523), ou embargue a execução no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003691-48.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO DIEGO DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003691-48.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO DIEGO DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006945-24.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE FIGUEIREDO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006945-24.2019.8.11.0006 POLO ATIVO:PATRICIA DE 

FIGUEIREDO ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE DE CASTRO 

JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 03/02/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001867-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS DE SOUZA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT4060-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Bradesco Financiamentos (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002893-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO BISPO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA MANIFESTAR NOS AUTOS ACERCA 

DA R. DECISÃO EXARADA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1000733-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE OLIVEIRA SIMAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON PESSOA (EXECUTADO)

 

EM RAZÃO DA PENHORA NEGATIVA, INDIQUE O EXEQUENTE BENS 

PENHORÁVEIS NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006481-97.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CESAR DA CRUZ LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006481-97.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ALEX CESAR DA CRUZ LEITE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Segundo consta da 

inicial, o Requerido vem realizando descontos referente a contribuição 

previdenciária sobre o valor pago dos adicionais noturno, agindo em 

desacordo com a legislação vigente, posto que deveria incidir somente 

sobre o vencimento do cargo efetivo com os acréscimos de vantagens 

pecuniárias permanentes instituídas por lei e adicionais de caráter 

individual ou quaisquer outras vantagens outorgadas ao servidor tais 

como ganhos habituais, ou reajustes. É o breve relato. Fundamento e 

Decido. A princípio, há de se receber a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos 

defeitos do art. 330 do CPC. Consiste o pedido de concessão de tutela de 

urgência em determinar ao Requerido que se abstenha de realizar 

descontos previdenciários sobre o adicional noturno. Quanto à tutela de 

urgência, é caso de indeferimento da liminar. O deferimento da tutela de 

urgência “inaudita altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a 

igualdade entre as partes. Em que pese os argumentos trazidos 

observa-se a ausência de perigo do dano ou de risco útil do processo, 

posto que a não suspensão da incidência de descontos previdenciários 

neste momento, nos termos requeridos, não acarretará qualquer prejuízo 

que não poderá ser sanado. Ademais, é expressamente vedada a 

concessão de medida liminar contra ato da Fazenda Pública em Juízo de 

Primeiro Grau, nos termos do que dispõe o parágrafo 2º do art. 7º da Lei 

12.016/2009 c/c com o art. 1º e parágrafo 1º da Lei 8.437/92. Vejamos: “§ 

2º, Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a 

compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens 

provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou 

pagamento de qualquer natureza.” “art. 1º - Não será cabível medida 

liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em 

quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que 

providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado 

de segurança, em virtude de vedação legal. § 1° Não será cabível, no juízo 

de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando 

impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à 

competência originária de tribunal. No mesmo sentido segue o 

entendimento jurisprudencial quanto a impossibilidade de concessão de 

liminar em casos similares ao presente: “CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO. 

CONVOCAÇÃO IMEDIATA DOS SERVIDORES QUE TERIAM DIREITO AO 

ACRÉSCIMO DE HORAS VAGAS. IMPOSSIBILIDADE. EXTENSÃO IMPLÍCITA 

DE VANTAGENS. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA 

CONTRA FAZENDA PÚBLICA QUE IMPLIQUE EM CONCESSÃO DE 

AUMENTO OU EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR PÚBLICO. ART. 

7º, § 2º DA LEI Nº 12.016/09. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

IMPROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E NEGADO SEU 

PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1-Verifica-se que o pleito do agravante 

de fato implica, implicitamente, em extensão de vantagem remuneratória, 

uma vez que a convocação dos candidatos para o acréscimo das horas 

aulas trará por conseqüência a majoração dos seus vencimentos. 2-Como 

cediço, é expressamente vedada a possibilidade de liminar que venha 

determinar a concessão de aumento ou extensão de vantagens, a teor da 

norma prevista pelo art. 7º, § 2º da Lei nº 12.016/09, instituto respaldado 

na jurisprudência e na legislação. 3-Recurso de Agravo conhecido e não 

provido por unanimidade dos votos. (TJ-PE - AGV: 2833923 PE 

0017641-36.2012.8.17.0000, Relator: José Ivo de Paula Guimarães, Data 

de Julgamento: 27/09/2012, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 184/2012).” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO 

JUÍZO A QUO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 1º 

DA LEI 9494/97 C/C 1º, § 1º DA LEI 8.437/92. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA 

DO TJPI. AGRAVO PROVIDO. 1. Pela inteligência do § 1º, do art. 1º da Lei 

nº 8.473/92, não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar 

inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, 

na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal. 2. 

A norma (art. 1º da Lei 9494/97 c/c 1º, § 1º da Lei 8.437/92), ao vedar a 

concessão da tutela antecipada pelo juiz de primeiro grau, tem por escopo 

preservar a competência do tribunal para apreciar, liminarmente, a 

legalidade do ato praticado pelas autoridades que gozam, em sede de 

mandado de segurança, de foro por prerrogativa. 3. Ante a incidência de 

vedação legal ao deferimento de tutela antecipada em desfavor da 

Fazenda Pública, o provimento ao agravo de instrumento a fim de anular a 

decisão agravada é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TJ-PI - AI: 00024193020148180000 PI 201400010024192, 

Relator: Des. Oton Mário José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 

10/06/2014, 4ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 

16/06/2014).” Assim sendo, por todo o exposto, indefiro o pedido de 

antecipação de tutela. Cite-se o Requerido, para querendo, apresentar 

defesa no prazo legal, sob as advertências pertinentes (artigos 344, do 

Código de Processo Civil). Em razão da natureza da ação, determino o 

cancelamento da audiência de designada nos autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 18 de novembro de 2019. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011819-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO WALDOMIRO DAN JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT8969/B (ADVOGADO(A))

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011819-35.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: ORLANDO WALDOMIRO DAN 

JUNIOR EXECUTADO: MARIA LUIZA DO NASCIMENTO Vistos, etc. 

Expeça-se ofício à SAGES (Secretaria de Estado de Gestão do Estado de 

Mato Grosso para que proceda desconto em folha de pagamento da 

servidora Maria Luiza do Nascimento no valor de R$ R$ 421,00 

(quatrocentos e vinte e um reais),para o fim de liquidar o débito existente 

no presente feito, a contar da intimação da presente decisão, sob pena de 

responder por crime de desobediência. O valor descontado deve ser 

transferido/depositado na conta corrente n. 42942-2, agência n. 0184-8, 

Banco do Brasil, de titularidade de Abdel Majid Egert Nafal Neto. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. CÁCERES, 19 de novembro de 2019. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000034-98.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINDA LIMA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SAEC - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÁCERES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIELE GARCIA RIBEIRO OAB - MT10636/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000034-98.2016.8.11.0006. AUTOR(A): AVELINDA LIMA CAMPOS RÉU: 

SAEC - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÁCERES Vistos, etc. Chamo o 

feito a ordem para retificar o despacho de ID n. 20818540, considerando 

se tratar de feito no qual figura como executada uma autarquia, se 

enquadrando no Juizado Especial da Fazenda Pública Desse modo, 

intime-se novamente a parte Executada para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, consoante cálculo 

apresentado pelo exequente ou, querendo, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535, do Código de Processo Civil. Vindo aos autos recurso, 

intime-se a parte contrária para manifestar no prazo de 10 (dez) dias. 

Decorrido o prazo sem interposição de recurso e sem informação de 

pagamento espontâneo, certifique-se e voltem-me os autos para 

homologação do valor. Quanto ao pleito formulado pela assessora jurídica 

da autarquia Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal, insta 

registrar que a habilitação processual é de inteira responsabilidade do 

próprio advogado. Às providencias. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 22 de novembro de 2019. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010102-90.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILMARA DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTO MEDICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010102-90.2013.8.11.0006. EXEQUENTE: NILMARA DE CARVALHO 

EXECUTADO: ODONTO MEDICA LTDA - ME Vistos, etc. Diante da realidade 

processual, DEFIRO o pedido formulado pela Exequente. Assim, nos 

termos do disposto no art. 831, do Código de Processo Civil, DETERMINO a 

expedição de mandado de penhora, depósito e avaliação de tantos bens 

quanto bastem para satisfação do crédito (R$20.183,41 (vinte mil cento e 

oitenta e três reais e quarenta e um centavos), observando-se os 

endereços constantes na petição de ID n. 16041041. Deve o Sr. Oficial de 

Justiça observar todas as regras estabelecias nos artigos 831 e 

seguintes do CPC, em especial o disposto nos art. 838, do mesmo código. 

Nomeio como fiel depositário dos bens penhorados, a própria Executada. 

Efetivada a penhora, intime-se a Executada, nos termos do disposto no 

art. 841, do Código de Processo Civil. Atente-se ainda o Sr. Oficial de 

Justiça para a regra disposta no art. 846, do Código de Processo Civil, 

para o caso da Executado obstar o cumprimento do ato de penhora. Caso 

a diligencia seja infrutífera, voltem-me os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos realizados pelo Exequente. Expeça-se Carta 

Precatória para a Comarca de Várzea Grande-MT, para o cumprimento do 

ato. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de novembro de 2019. HANAE YAMAMURA 

DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010665-21.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARYSA ELETRODOMESTICOS - MOVEIS E DECORACOES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONISE FONTES BARRETO OAB - MT0007882A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010665-21.2012.8.11.0006. REQUERENTE: VALDECI DE FREITAS 

REQUERIDO: MARYSA ELETRODOMESTICOS - MOVEIS E DECORACOES 

Vistos, etc. Diante da realidade processual, DEFIRO parcialmente os 

pedidos formulados pela Exequente. Assim, nos termos do disposto no art. 

831, do Código de Processo Civil, DETERMINO a expedição de mandado de 

penhora, depósito e avaliação de tantos bens quanto bastem para 

satisfação do crédito (R$20.159,53 (vinte mil cento e cinquenta e nove 

reais e cinquenta e três centavos), observando-se o endereço constante 

na petição de ID n. 20699343. Deve o Sr. Oficial de Justiça observar todas 

as regras estabelecias nos artigos 831 e seguintes do CPC, em especial o 

disposto nos art. 838, do mesmo código. Nomeio como fiel depositário dos 

bens penhorados, a própria Executada. Efetivada a penhora, intime-se a 

Executada, nos termos do disposto no art. 841, do Código de Processo 

Civil. Atente-se ainda o Sr. Oficial de Justiça para a regra disposta no art. 

846, do Código de Processo Civil, para o caso da Executado obstar o 

cumprimento do ato de penhora. Caso a diligencia seja infrutífera, 

voltem-me os autos conclusos para análise dos demais pedidos realizados 

pelo Exequente. Mantenho o indeferimento quanto ao pedido de pesquisa 

via INFOJUD. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de novembro de 2019. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006483-67.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS FERREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006483-67.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA 

DUARTE REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Segundo consta 

da inicial, o Requerente possui conta corrente junto ao banco ora 

Requerida e recentemente teve os limites de cartão de crédito e cheque 

especial, cancelados. O Requerente alega que o ato de suspensão dos 

referidos limites ocorreu em razão da existência de processo interposto 

contra o Requerido, no qual este foi condenado ao pagamento de danos 

morais ao Requerente – processo n. 1003845-95.2018.811.0006. A título 

de tutela de urgência requer seja determinado ao Requerido que 

restabeleça os limites do cartão de crédito e cheque especial ao 

Requerente. No mérito requer seja o Requerido condenado a indenização 

de danos morais. É o que merece relato. Decido. Em princípio recebo a 

inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. 

Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do 

Código de Processo Civil. Versa o pedido de tutela de urgência sobre 

restabelecimento de limite de cartão de crédito e cheque especial, de 

titularidade do Requerente, considerando que o cancelamento foi efetuado 

sem que o Requerente fosse informado, bem como sem motivação legal, 

segundo alegações do Requerente. Para tanto, exige a lei a conjugação 

dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de 

Processo Civil. É o caso de indeferimento da liminar. O deferimento da 

tutela de urgência “inaudita altera pars” pressupõe a coexistência dos 

requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla 

defesa e a igualdade entre as partes. Entretanto, em que pese os 

argumentos trazidos pela Requerente, observa-se a ausência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito, posto que os fatos 

narrados e documentos trazidos aos autos são insuficientes para 

demonstrar questões de grande significância na relação contratual em 

pauta. Assim, tem-se que o direito reclamado depende de dilação 

probatória. Portanto, não estando demonstrado nos autos os requisitos 
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autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. 

Desse modo, INDEFIRO, por ora, o pedido de liminar pretendido. Anoto, 

outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. No 

mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de 

novembro de 2019. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006531-26.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ALESSANDRO SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT15352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006531-26.2019.8.11.0006. REQUERENTE: WAGNER ALESSANDRO 

SANCHES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência 

específica, proposta por Wagner Alessandro Sanches em face do Estado 

de Mato Grosso, objetivando que os demandados providenciem o 

necessário para fornecer ao Requerente o medicamento DEPAKOTE 

500mg (60 comprimidos por mês), de atendimento médico ambulatorial com 

neurologista (consulta), bem como de exames demais procedimentos 

necessários. É o necessário. Decido. Em se tratando de ações que 

envolvam saúde pública, a Resolução TJ/OE n. 09, de 25 de junho de 

2019, alterou a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

da Comarca de Várzea Grande, estabelecendo o que segue: Art. 1º 

Alterar a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução. Art. 

2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º desta 

Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, 

distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a 

tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com 

prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença. 

Art. 3º As ações distribuídas em sede de plantão judiciário que versarem 

sobre a saúde pública serão analisadas pelo Juiz Plantonista da Comarca 

de Várzea Grande, sendo vedada a redistribuição durante o período do 

plantão judiciário. Art. 4º O Departamento de Aprimoramento da Primeira 

Instância (DAPI) e a Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI) 

deverão efetuar as adequações necessárias no(s) sistema(s). Art. 5º O 

Juiz Diretor do Foro da Comarca de Várzea Grande, diligenciará, 

imediatamente, adotando as providências indispensáveis à distribuição 

dos novos feitos, direcionando-os à unidade judiciária competente, bem 

como redistribuindo os atuais processos da 1ª Vara da Fazenda Pública, 

para a 2ª e 3ª Vara da Fazenda Púbica de Várzea Grande. Art. 6º O início 

da distribuição dos feitos direcionados à unidade judiciária descrita no art. 

2º se efetivará após autorização do Presidente do Conselho da 

Magistratura. Art. 7º Fica alterado, em parte, o quadro do Anexo I da 

Resolução TJ-MT/TP nº 04, de 14 de fevereiro de 2019, passando a 

vigorar com a seguinte redação: ANEXO I Quadro de Competência – 

Comarca de Várzea Grande (...) VÁRZEA GRANDE VARA COMPETÊNCIA 

(...) (...) 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública Processar e julgar, 

exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, 

ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência 

da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado 

Especial da Fazendo Pública relativos à saúde pública, em que figure como 

parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato 

Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado. A citada 

Resolução, datada de 30 de julho de 2019, mediante publicação no Diário 

de Justiça Eletrônico - DJE n. 10545, pg. 15, entrou em vigor na data de 30 

de setembro Portaria n. 29/2019-CM, de 23 de setembro de 2019, 

publicada em 25/09/2019, DJE n. 10584. O presente feito foi autuado em 

data que abarca a vigência da Resolução TJ/MT/OE n. 09. Desse modo, 

sem adentrar no mérito da ação, preliminarmente vislumbra-se a 

incompetência deste Juízo, em razão da pessoa, posto figurar no polo 

passivo o Estado de Mato Grosso, o que atrai a competência para a 1ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande. 

Acerca da incompetência absoluta, o Código de Processo Civil estabelece 

que esta deve ser declarada de ofício pelo magistrado, vejamos: Art. 64. A 

incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar 

de contestação. § 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em 

qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. (grifo 

nosso) Pelo exposto, nos termos do artigo 64, § 1º, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o presente feito, e, em consequência, determino a 

remessa dos autos para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Várzea Grande. Intimem-se as partes deste decisum. 

Expeça-se o necessário, com as devidas baixas. Cumpra-se. CÁCERES, 

25 de novembro de 2019. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004241-38.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON HENING BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA SILVA ALVES OAB - GO35264 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1004241-38.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MAYCON HENING BRITO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Verifica-se dos autos que foi deferido pedido de 

tutela de urgência, determinado a Requerida que se abstenha de 

interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de 

titularidade do Requerente – ID n. 22200068. Após, houve aditamento da 

petição inicial, na qual foi informado que a Requerida efetuou o corte de 

energia na data de 13 de agosto de 2019, requerendo na mesma 

oportunidade que a Requerida seja condenada a danos morais, bem como 

a aplicação da multa estabelecida na decisão retro mencionada. Na 

sequencia, na data de 19 de agosto de 2019 ocorreu habilitação da 

Requerida, através de seus patronos – ID n. 22712610. O Requerente 

apresentou manifestação, no dia 29/08/2019, alegando que o fornecimento 

de energia elétrica continuava suspenso, porém, não formulou nenhum 

pedido. É o relato necessário. Primeiro, insta registrar que em consulta ao 

sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico) é possível constatar que em 

relação a decisão de ID n. 22200068 não houve expedição de 

citação/intimação para cumprimento, entretanto, diante da habilitação 

formulado no ID n. 22712610, tem-se como suprida a citação, iniciando 

desde então o prazo para contestação da presente demanda. No que diz 

respeito as manifestações do Requerente, de ID’s n. 22595579 e 

23011981, os únicos pedidos formulados foram em relação ao aplicação 

da multa diária fixada, bem como o aditamento referente aos danos morais. 

Pois bem, em relação a multa fixada na decisão de ID n. 22200068, sua 

execução terá prosseguimento somente após prolação de sentença. 

Quanto ao aditamento, considerando que foi formulado antes da citação, 

recebo-o para surta seus jurídicos e legais efeitos. Quanto a suspensão 

dos serviços de fornecimento de energia elétrica, deve o Requerente 
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manifestar expressamente o que deseja, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se. CÁCERES, 27 de novembro de 2019. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006514-87.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANILSON PROFETA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006514-87.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JANILSON PROFETA SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. 

Segundo relatado na inicial, o Requerente teve seu nome negativado junto 

ao Cadastro de Proteção ao Crédito, por débito no valor de R$ 6.651,27 

(seis mil seiscentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), 

referente ao contrato n. 147105483. O Requerente sustenta ainda, que o 

débito que originou a negativação é o mesmo que foi objeto de ação que 

tramitou junto a 3ª Vara Cível desta comarca de Cáceres, na qual foi 

celebrado acordo. A título de tutela de urgência requer seja determinado a 

Requerida que proceda a retirada do nome do Requerente do Cadastro de 

Proteção ao Crédito. No mérito, requer seja declarada a inexistência de 

débito do requerente com a requerida referente ao desconto identificado 

como R$ 6.651,27 (seis mil e seiscentos e cinquenta e um reais e vinte e 

sete centavos) referente ao contrato de n° 147105483, bem como, para 

que seja a requerida condenada a indenizar a requerente por danos 

morais. É o que merece relato. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Reporto-me ao 

pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de 

Processo Civil. O deferimento da tutela de urgência “inaudita altera pars” 

pressupõe a coexistência dos requisitos da probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo a não 

violar o contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as partes. 

Entretanto, em que pese os argumentos trazidos pelo Requerente, 

observa-se a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito, posto que os fatos narrados e documentos trazidos aos autos são 

insuficientes. O Requerente alega que os débito objeto da presente 

demanda é o mesmo relacionado nas ações propostas anteriormente, nas 

quais houve celebração de acordo, entretanto, o numero os contratos são 

diversos. Assim, tem-se que o direito reclamado depende de dilação 

probatória. Portanto, não estando demonstrado nos autos os requisitos 

autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. 

Desse modo, INDEFIRO, por ora, o pedido de liminar pretendido. Anoto, 

outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. No 

mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de 

novembro de 2019. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006516-57.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR PEREIRA RODRIGUES E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006516-57.2019.8.11.0006. REQUERENTE: NAIR PEREIRA RODRIGUES E 

SILVA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. Em 

princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo 

diploma legal. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no 

art. 298 do Código de Processo Civil. Versa o pedido de tutela de urgência 

sobre a retirada do nome da Requerente dos Cadastros de Proteção ao 

Crédito, posto que, segundo alega, desconhece os débitos que originaram 

a negativação. Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes 

requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. 

Dos autos, há documentos indicadores da verossimilhança das alegações, 

considerando que a Requerente alega desconhecer o contrato que 

originou a negativação, desconhecendo a origem dos débitos. Ademais, a 

declaração de inexistência do débito diz respeito ao mérito direto da ação, 

o que não impede que a tutela de urgência seja deferida de forma que não 

gere prejuízo caso o julgamento da ação seja improcedente. Assim, diante 

dos fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, é possível o 

deferimento da liminar e medidas necessárias para cumprimento da 

mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR à Empresa ora 

Requerida que proceda a retirada do nome da Requerente dos Cadastros 

de Proteção ao Crédito, referente ao contrato n. 246415719, débito no 

valor de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), no prazo de 03 (três) 

dias, a contar a partir da intimação da presente decisão. O não 

cumprimento do item anterior acarretará multa diária no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Anoto, 

outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. No 

mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de 

novembro de 2019. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006526-04.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DE PAULA FELISBINO OAB - MT26881/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006526-04.2019.8.11.0006. REQUERENTE: VALERIA DE OLIVEIRA 

PEREIRA REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos, etc. Em princípio 

recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma 

legal. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 

do Código de Processo Civil. Versa o pedido de tutela de urgência sobre a 

retirada do nome da Requerente dos Cadastros de Proteção ao Crédito, 

posto que, segundo alega, desconhece os débitos que originaram a 

negativação. Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos 

para o deferimento da medida de urgência: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. Dos autos, há 

elementos que evidenciam a probabilidade do direito, considerando que a 

Requerente, na qualidade de consumidora, portanto, hipossuficiente frente 

a Requerida, sustenta que o débito que originou a negativação foi gerado 

a partir de um pedido de produtos não solicitados pela mesma, sendo 

indevido. De outro lado, o perigo de dano resta evidenciado na medida em 

que a Requerente vem sendo impossibilitada de adquirir bens no modo 

crediário. Ademais, a declaração de inexistência do débito diz respeito ao 

mérito direto da ação, o que não impede que a tutela de urgência seja 

deferida de forma que não gere prejuízo caso o julgamento da ação seja 

improcedente. Assim, diante dos fatos narrados e documentos que 

acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar e medidas 

necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO: DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA para 

DETERMINAR à Empresa ora Requerida que proceda a retirada do nome da 

Requerente dos Cadastros de Proteção ao Crédito, referente ao contrato 

n. 076454121687027 142019, débito no valor de R$ 551,58 (quinhentos e 

cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos), no prazo de 03 (três) 

dias, a contar a partir da intimação da presente decisão. O não 

cumprimento do item anterior acarretará multa diária no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Anoto, 

outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. No 

mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de 

novembro de 2019. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006523-49.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006523-49.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ALZIRA ROCHA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO DOIS MODELOS Vistos, etc. Segundo consta 

da inicial, o Requerido vem realizando descontos referente a contribuição 

previdenciária sobre o valor pago do adicional noturno, agindo em 

desacordo com a legislação vigente, posto que deveria incidir somente 

sobre o vencimento do cargo efetivo com os acréscimos de vantagens 

pecuniárias permanentes instituídas por lei e adicionais de caráter 

individual ou quaisquer outras vantagens outorgadas ao servidor tais 

como ganhos habituais, ou reajustes. É o breve relato. Fundamento e 

Decido. A princípio, há de se receber a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos 

defeitos do art. 330 do CPC. Consiste o pedido de concessão de tutela de 

urgência em determinar ao Requerido que se abstenha de realizar 

descontos previdenciários sobre o adiciona noturno, e quaisquer outras 

verbas de natureza indenizatória. Quanto à tutela de urgência, é caso de 

indeferimento da liminar. O deferimento da tutela de urgência “inaudita 

altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de 

modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as 

partes. Em que pese os argumentos trazidos observa-se a ausência de 

perigo do dano ou de risco útil do processo, posto que a não suspensão 

da incidência de descontos previdenciários neste momento, nos termos 

requeridos, não acarretará qualquer prejuízo que não poderá ser sanado. 

Ademais, é expressamente vedada a concessão de medida liminar contra 

ato da Fazenda Pública em Juízo de Primeiro Grau, nos termos do que 

dispõe o parágrafo 2º do art. 7º da Lei 12.016/2009 c/c com o art. 1º e 

parágrafo 1º da Lei 8.437/92. Vejamos: “§ 2º, Não será concedida medida 

liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a 

entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação 

ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a 

extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.” “art. 1º - 

Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no 

procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar 

ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser 

concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação 

legal. § 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar 

inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, 

na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal. No 

mesmo sentido segue o entendimento jurisprudencial quanto a 

impossibilidade de concessão de liminar em casos similares ao presente: 

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE 

AGRAVO. CONVOCAÇÃO IMEDIATA DOS SERVIDORES QUE TERIAM 

DIREITO AO ACRÉSCIMO DE HORAS VAGAS. IMPOSSIBILIDADE. 

EXTENSÃO IMPLÍCITA DE VANTAGENS. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DA 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA QUE IMPLIQUE EM 

CONCESSÃO DE AUMENTO OU EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR 

PÚBLICO. ART. 7º, § 2º DA LEI Nº 12.016/09. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

IMPROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E NEGADO SEU 

PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1-Verifica-se que o pleito do agravante 

de fato implica, implicitamente, em extensão de vantagem remuneratória, 

uma vez que a convocação dos candidatos para o acréscimo das horas 

aulas trará por conseqüência a majoração dos seus vencimentos. 2-Como 

cediço, é expressamente vedada a possibilidade de liminar que venha 

determinar a concessão de aumento ou extensão de vantagens, a teor da 

norma prevista pelo art. 7º, § 2º da Lei nº 12.016/09, instituto respaldado 

na jurisprudência e na legislação. 3-Recurso de Agravo conhecido e não 

provido por unanimidade dos votos. (TJ-PE - AGV: 2833923 PE 

0017641-36.2012.8.17.0000, Relator: José Ivo de Paula Guimarães, Data 

de Julgamento: 27/09/2012, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 184/2012).” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO 

JUÍZO A QUO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 1º 

DA LEI 9494/97 C/C 1º, § 1º DA LEI 8.437/92. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA 

DO TJPI. AGRAVO PROVIDO. 1. Pela inteligência do § 1º, do art. 1º da Lei 

nº 8.473/92, não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar 

inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, 

na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal. 2. 

A norma (art. 1º da Lei 9494/97 c/c 1º, § 1º da Lei 8.437/92), ao vedar a 

concessão da tutela antecipada pelo juiz de primeiro grau, tem por escopo 

preservar a competência do tribunal para apreciar, liminarmente, a 

legalidade do ato praticado pelas autoridades que gozam, em sede de 

mandado de segurança, de foro por prerrogativa. 3. Ante a incidência de 

vedação legal ao deferimento de tutela antecipada em desfavor da 

Fazenda Pública, o provimento ao agravo de instrumento a fim de anular a 

decisão agravada é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TJ-PI - AI: 00024193020148180000 PI 201400010024192, 

Relator: Des. Oton Mário José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 
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10/06/2014, 4ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 

16/06/2014).” Assim sendo, por todo o exposto, indefiro o pedido de 

antecipação de tutela. Cite-se o Requerido, para querendo, apresentar 

defesa no prazo legal, sob as advertências pertinentes (artigos 344, do 

Código de Processo Civil). Em razão da natureza da ação, determino o 

cancelamento da audiência de designada nos autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 29 de novembro de 2019. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006551-17.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RIBEIRO DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006551-17.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ROBERTO RIBEIRO DA 

FONSECA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO DOIS MODELOS 

Vistos, etc. Segundo consta da inicial, o Requerido vem realizando 

descontos referente a contribuição previdenciária sobre o valor pago do 

adicional noturno, agindo em desacordo com a legislação vigente, posto 

que deveria incidir somente sobre o vencimento do cargo efetivo com os 

acréscimos de vantagens pecuniárias permanentes instituídas por lei e 

adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens outorgadas 

ao servidor tais como ganhos habituais, ou reajustes. É o breve relato. 

Fundamento e Decido. A princípio, há de se receber a inicial, eis que 

preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em 

nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC. Consiste o pedido de concessão 

de tutela de urgência em determinar ao Requerido que se abstenha de 

realizar descontos previdenciários sobre o adiciona noturno, e quaisquer 

outras verbas de natureza indenizatória. Quanto à tutela de urgência, é 

caso de indeferimento da liminar. O deferimento da tutela de urgência 

“inaudita altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a 

igualdade entre as partes. Em que pese os argumentos trazidos 

observa-se a ausência de perigo do dano ou de risco útil do processo, 

posto que a não suspensão da incidência de descontos previdenciários 

neste momento, nos termos requeridos, não acarretará qualquer prejuízo 

que não poderá ser sanado. Ademais, é expressamente vedada a 

concessão de medida liminar contra ato da Fazenda Pública em Juízo de 

Primeiro Grau, nos termos do que dispõe o parágrafo 2º do art. 7º da Lei 

12.016/2009 c/c com o art. 1º e parágrafo 1º da Lei 8.437/92. Vejamos: “§ 

2º, Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a 

compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens 

provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou 

pagamento de qualquer natureza.” “art. 1º - Não será cabível medida 

liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em 

quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que 

providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado 

de segurança, em virtude de vedação legal. § 1° Não será cabível, no juízo 

de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando 

impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à 

competência originária de tribunal. No mesmo sentido segue o 

entendimento jurisprudencial quanto a impossibilidade de concessão de 

liminar em casos similares ao presente: “CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO. 

CONVOCAÇÃO IMEDIATA DOS SERVIDORES QUE TERIAM DIREITO AO 

ACRÉSCIMO DE HORAS VAGAS. IMPOSSIBILIDADE. EXTENSÃO IMPLÍCITA 

DE VANTAGENS. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA 

CONTRA FAZENDA PÚBLICA QUE IMPLIQUE EM CONCESSÃO DE 

AUMENTO OU EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR PÚBLICO. ART. 

7º, § 2º DA LEI Nº 12.016/09. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

IMPROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E NEGADO SEU 

PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1-Verifica-se que o pleito do agravante 

de fato implica, implicitamente, em extensão de vantagem remuneratória, 

uma vez que a convocação dos candidatos para o acréscimo das horas 

aulas trará por conseqüência a majoração dos seus vencimentos. 2-Como 

cediço, é expressamente vedada a possibilidade de liminar que venha 

determinar a concessão de aumento ou extensão de vantagens, a teor da 

norma prevista pelo art. 7º, § 2º da Lei nº 12.016/09, instituto respaldado 

na jurisprudência e na legislação. 3-Recurso de Agravo conhecido e não 

provido por unanimidade dos votos. (TJ-PE - AGV: 2833923 PE 

0017641-36.2012.8.17.0000, Relator: José Ivo de Paula Guimarães, Data 

de Julgamento: 27/09/2012, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 184/2012).” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO 

JUÍZO A QUO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 1º 

DA LEI 9494/97 C/C 1º, § 1º DA LEI 8.437/92. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA 

DO TJPI. AGRAVO PROVIDO. 1. Pela inteligência do § 1º, do art. 1º da Lei 

nº 8.473/92, não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar 

inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, 

na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal. 2. 

A norma (art. 1º da Lei 9494/97 c/c 1º, § 1º da Lei 8.437/92), ao vedar a 

concessão da tutela antecipada pelo juiz de primeiro grau, tem por escopo 

preservar a competência do tribunal para apreciar, liminarmente, a 

legalidade do ato praticado pelas autoridades que gozam, em sede de 

mandado de segurança, de foro por prerrogativa. 3. Ante a incidência de 

vedação legal ao deferimento de tutela antecipada em desfavor da 

Fazenda Pública, o provimento ao agravo de instrumento a fim de anular a 

decisão agravada é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TJ-PI - AI: 00024193020148180000 PI 201400010024192, 

Relator: Des. Oton Mário José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 

10/06/2014, 4ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 

16/06/2014).” Assim sendo, por todo o exposto, indefiro o pedido de 

antecipação de tutela. Cite-se o Requerido, para querendo, apresentar 

defesa no prazo legal, sob as advertências pertinentes (artigos 344, do 

Código de Processo Civil). Em razão da natureza da ação, determino o 

cancelamento da audiência de designada nos autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 29 de novembro de 2019. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006571-08.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEANCARLO DE PINHO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006571-08.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JEANCARLO DE PINHO 

GARCIA REQUERIDO: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS 

DO PANTANAL Vistos, etc. Segundo consta da inicial, o Requerente é 

titular da matrícula n. 177402-6, vinculada ao Requerido, na qualidade de 

consumidor, sendo que ao buscar informações acerca da fatura referente 

ao mês de novembro/2019, lhe foram entregues duas faturas, nas quais 

houve registro de vazamento na rede de distribuição de água. Sustenta o 

Requerente, que nas referidas faturas, uma no valor de R$ 698,85 

(seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos) e outro de 

R$ 1.061,82 (mil e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos), há 

discrição de abatimento de valor em relação ao vazamento, mas ainda 

assim os valores totais de cada fatura é consideravelmente superior ao 

seu consumo habitual, razão pela qual vem ao judiciário. É o relato 

necessário. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos 

defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Reporto-me ao pedido de 

tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. 

Consiste o pedido de tutela de urgência em determinar a Requerida que 

abstenha de suspender os serviços de fornecimento de água e esgoto 

para a matrícula n. 177402-6, até o julgamento final da demanda. Para 

tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento 

da medida de urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 347 de 513



direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no 

art. 300, do Código de Processo Civil. Dos autos, há elementos indicadores 

da probabilidade do direito alegado, considerando que o Requerente 

demonstra documentalmente que as faturas objeto da presente demanda 

apresentam um valor consideravelmente superior ao consumo habitual 

registrado na matrícula n. 177402-6. Dessa forma, considerando se tratar 

de serviço essencial, seria temerário o Requerente permanecer com o 

serviço de água e esgoto suspenso. Ademais, a declaração de 

inexistência de débito diz respeito ao mérito direto da ação, o que não 

impede que a tutela de urgência seja deferida de forma que não gere 

prejuízo caso o julgamento da ação seja improcedente. Assim, diante dos 

fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, é possível o 

deferimento da liminar e medidas necessárias para cumprimento da 

mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR à Requerida que 

abstenha de suspender o fornecimento de serviço de água e esgoto na 

residência registrada sob matrícula n. 177402-6, em razão das faturas nos 

valores de R$ 698,85 (seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco 

centavos) e outro de R$ 1.061,82 (mil e sessenta e um reais e oitenta e 

dois centavos), a contar a partir da intimação da presente decisão. O não 

cumprimento do item anterior acarretará multa diária no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Anoto, 

outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida. Dispensada a audiência de 

conciliação, , em razão da natureza da ação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. CÁCERES, 29 de novembro de 2019. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002356-86.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA GONCALVES FRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002356-86.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARINA GONCALVES 

FRAGA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Indefiro o pedido 

formulado pelo Requerente no ID n. 20480872, posto que cabe ao Autor 

trazer aos autos as provas em relação aos fatos alegados. Desse modo, 

concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao Requerente para que se manifeste 

nos autos acerca do interesse no prosseguimento do feito. Cumpra-se. 

CÁCERES, 22 de novembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006733-03.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONE SOUZA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006733-03.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JONE SOUZA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Vistos, 

etc. Segundo consta da inicial, o Requerente firmou contrato de Adesão 

em cota de participação do Consórcio Nacional Chevrolet com o 

Requerido, passando a integrar o grupo 707, série 084, carta de crédito no 

valor de R$ 34.943,00 (trinta e quatro mil novecentos e quarenta e três 

reais), sendo contemplado na terceira assembleia do grupo, mediante 

oferta de lance no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Sustenta ainda o Requerente, que após a contemplação fez a escolha do 

veículo e ao ser feita a análise de crédito por parte da Requerida, esta 

negou a liberação do valor em virtude do “score” do Requerente ser muito 

baixo, sendo que até o presente momento não conseguiu efetivar a 

aquisição do veículo através da liberação do crédito referente ao 

consórcio. É o que merece relato. Decido. Em princípio recebo a inicial, já 

que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Reporto-me ao 

pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de 

Processo Civil. Consistente o pedido de tutela de urgência em determinar a 

Requerida que entregue a Carta de Crédito ao Requerente, no valor de R$ 

34.943,00 (trinta e quatro mil novecentos e quarenta e três reais), 

corrigido e atualizado. Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes 

requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. 

Dos autos, há elementos indicadores da probabilidade do direito alegado, 

considerando que restou demonstrado documentalmente nos autos a 

adesão do Requerente ao grupo de consórcio nacional (ID n. 2655956), 

assim como sua contemplação e a negativação de liberação do crédito (ID 

n. 2655961), sem justificativa plausível. Quanto ao perigo da demora, 

Requerente argumenta a necessidade na aquisição do veículo, posto que 

sua esposa está gestante. Assim, diante dos fatos narrados e 

documentos que acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar 

e medidas necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: DEFERIR PARCIALMENTE A 

TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR à Requerida que entregue a 

Carta de Crédito ao Requerente, no valor de R$ 34.943,00 (trinta e quatro 

mil novecentos e quarenta e três reais), conforme contemplação em 

Consórcio Nacional, grupo 707, série 084, no prazo de 05 (cinco) dias. O 

não cumprimento do item anterior acarretará multa diária no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 

Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação 

de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. No 

mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 11 de 

dezembro de 2019. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010734-19.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZELENE CHAVES DE BARROS MURJI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO FERREIRA DA CRUZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010734-19.2013.8.11.0006. EXEQUENTE: NEUZELENE CHAVES DE 

BARROS MURJI EXECUTADO: JULIO FERREIRA DA CRUZ Vistos, etc. Em 
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atenção a manifestação do ID 22586431, em consideração ao teor, 

determino que seja designada data de audiência de conciliação. Às 

providências. Cumpra-se. CÁCERES, 11 de dezembro de 2019. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004161-74.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE MARIA CASTRILLON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DALMAS RODRIGUES OAB - MT0018891A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA CAROLINA DA SILVA GOMES OAB - SP317118 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1004161-74.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: GLEICE MARIA CASTRILLON 

EXECUTADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, GOL LINHAS AEREAS S.A. 

Vistos, etc. Intime-se os executados para manifestação quanto ao teor do 

ID 25320032, no prazo de 05 dias. Após, voltem-me os autos conclusos 

para análise da petição da exequente. Expeça-se o necessário. 

CÁCERES, 11 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005462-56.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANI DOS SANTOS AIRES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANI DOS SANTOS AIRES OAB - MT0018829A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE DE ALMEIDA LIMA OAB - MT24173/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005462-56.2019.8.11.0006. INTERESSADO: FRANCIANI DOS SANTOS 

AIRES REQUERIDO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO 

INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO 

MEDICO Vistos, etc. O pedido de aplicação de multa fora devidamente 

aplicado na medida liminar. Assim, encaminhe-se os autos para prolação 

da sentença. Ás providências. CÁCERES, 11 de dezembro de 2019. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010931-03.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILIO ILSON MONTEIRO LOPES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010931-03.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS 

E ELETRODOMESTICOS LTDA EXECUTADO: MARCILIO ILSON MONTEIRO 

LOPES Vistos, etc. DEFERE-SE o pedido de inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), com esteio no 

artigo 782, §3º do CPC. Após, remetam-se os autos ao arquivo. Às 

providências. CÁCERES, 11 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010427-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE DAS GRACAS DE ALMEIDA ONO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0008171A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

LUFT & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

DIEGO ALOISIO LUFT OAB - MT12436-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010427-60.2016.8.11.0006. REQUERENTE: VALDIRENE DAS GRACAS DE 

ALMEIDA ONO REQUERIDO: LUFT & CIA LTDA - ME, APPLE COMPUTER 

BRASIL LTDA Vistos, etc. Considerando que a parte Recorrente 

comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a esta os 

benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal Única. Cumpra-se. CÁCERES, 12 de dezembro de 

2019. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006641-25.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES OAB - MT24044/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SAMUEL LOPES BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006641-25.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: MARTA APARECIDA FERREIRA 

EXECUTADO: JOSE SAMUEL LOPES BORGES Vistos, etc. Intime-se o 

Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo exequente, 

advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal, 

será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos percentuais). (CPC, 

art. 523) Depois de cumprida esta providência e não sendo paga a dívida 

ou sendo paga parcialmente, intime-se a parte autora para apresentar 

cálculo atualizado, bem como requerer o que entender de direito. Caso 

haja pedido de penhora via bacenJud, deve o Exequente indicar o 

expressamente o valor atualizado e o CNPJ a ser utilizado na busca. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Às providências. Cumpra-se. 

CÁCERES, 12 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001922-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001922-68.2017.8.11.0006. AUTOR(A): ALESSANDRO DA SILVA RÉU: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA VIstos, etc. 

Defiro o pedido de regularização do envio dos boletos ao requerente, no 

prazo de 10 dias. Para tanto, intime-se o requerido para o envio dos 

boletos, sob pena de multa diária de fixo multa diária no valor de R$500,00 

(quinhentos reais), por dia de atraso, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), nos termos do art. 537, do CPC, contados a partir da data da 

intimação da Requerida acerca da presente decisão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 12 de dezembro de 2019. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006493-14.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SANTOS CARNEIRO OAB - MT24555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO VIEIRA ROSA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Vistos, etc. Cite-se a parte executada para que, no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento da dívida exequenda. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento), ao qual será reduzido pela metade 

em caso de pagamento integral do débito. Não sendo efetuado o 

pagamento no prazo citado, intime-se a Exequente para apresentar calculo 

atualizado e requerer o que entender de direito. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006020-28.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA REGINA GARCIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006020-28.2019.8.11.0006. REQUERENTE: GLORIA REGINA GARCIA 

FERREIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade, proposta por GLORIA 

REGINA GARCIA FERREIRA em face de MUNICÍPIO DE CÁCERES. A 

princípio, há de se receber a inicial, eis que preenche os requisitos legais 

previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do 

CPC; Diante da natureza da ação, dispensada a audiência de conciliação. 

Cite-se o Requerido, para querendo, apresentar defesa no prazo legal, 

sob as advertências pertinentes (artigos 344, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. CÁCERES, 12 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010028-70.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO SILVA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Digibras Indústria do Brasil SA. (EXECUTADO)

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR41766-O (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT17603-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010028-70.2012.8.11.0006. EXEQUENTE: GONCALO SILVA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL SA., MOVEIS ROMERA 

LTDA Vistos, etc. Tendo em vista o teor da manifestação do ID 26139227, 

intime-se o requerente para se manifestar no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção do feito. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 12 

de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001715-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001715-69.2017.8.11.0006. REQUERENTE: FABIANO DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido do requerido 

para que estes autos retornem a Eg. Turma Recursal para que possa se 

fazer a juntada do Voto Vencedor e, defiro ainda a devoluão do prazo 

para pagamento do valor remanescente. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. CÁCERES, 12 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006882-96.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLESO ROBERTO FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL CONSTANTINO ARRUDA ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006882-96.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CLESO ROBERTO FRANCO 

REQUERIDO: MANOEL CONSTANTINO ARRUDA ALMEIDA Vistos, etc. 

Cite-se a parte executada para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida exequenda. Fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento), ao qual será reduzido pela metade em caso de 

pagamento integral do débito. Não sendo efetuado o pagamento no prazo 

citado, intime-se a Exequente para apresentar calculo atualizado e 

requerer o que entender de direito. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de 

dezembro de 2019. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006875-07.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DOMINGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006875-07.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ELIETE DOMINGAS DA SILVA 

REQUERIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS 

PERNAMBUCANAS, PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. Em princípio recebo a inicial, já que preenche 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos 
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defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Reporto-me ao pedido de 

tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. 

Versa o pedido de tutela de urgência sobre a retirada do nome da 

Requerente dos Cadastros de Proteção ao Crédito, posto que, segundo 

alega, desconhece os débitos que originaram a negativação. Para tanto, 

exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da 

medida de urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, 

do Código de Processo Civil. Dos autos, há documentos indicadores da 

verossimilhança das alegações, considerando que a Requerente, na 

qualidade de consumidor e, portanto, hipossuficiente frente a Rquerida, 

alega desconhecer o contrato que originou a negativação. Ademais, a 

declaração de inexistência do débito diz respeito ao mérito direto da ação, 

o que não impede que a tutela de urgência seja deferida de forma que não 

gere prejuízo caso o julgamento da ação seja improcedente. Assim, diante 

dos fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, é possível o 

deferimento da liminar e medidas necessárias para cumprimento da 

mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR à Empresa ora 

Requerida que proceda a retirada do nome da Requerente dos Cadastros 

de Proteção ao Crédito, referente ao contrato 614332072, débito no valor 

de R$ 2.752,58 (dois mil setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e 

oito centavos), no prazo de 03 (três) dias, a contar a partir da intimação 

da presente decisão. O não cumprimento do item anterior acarretará multa 

diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais); Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial 

deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, 

“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, 

devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e 

forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa 

de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, caso não 

haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências 

do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

CÁCERES, 13 de dezembro de 2019. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001211-92.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO RAMOS POQUIVIQUI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001211-92.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: JOSE THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA EXECUTADO: CONCEICAO RAMOS POQUIVIQUI Vistos, etc. 

Defiro o prazo de 15 dias para o exequente implementar as diligências 

cabíveis, sob pena de extinção do feito. Às providências. CÁCERES, 16 de 

dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006451-62.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GREICY FATIMA DE BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006451-62.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI 

EXECUTADO: GREICY FATIMA DE BRITO Vistos, etc. Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da 

dívida exequenda. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), ao qual será reduzido pela metade em caso de pagamento integral 

do débito. Não sendo efetuado o pagamento no prazo citado, intime-se a 

Exequente para apresentar calculo atualizado e requerer o que entender 

de direito. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de dezembro de 2019. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007810-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ANTONIA ALVES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1007810-18.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: ANA ANTONIA ALVES RIBEIRO 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Execução em desfavor do Município de Cáceres. Instada a se manifestar a 

Fazenda Pública deixou decorrer o prazo sem manifestação. Assim, 

HOMOLOGO o calculo apresentado no valor de R$ 16.833,79 (dezesseis 

mil, oitocentos e trinta três reais e setenta e nove centavos). Proceda a 

Secretaria da Vara com o disposto no Provimento 11/2017-CM. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de dezembro de 2019. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006869-97.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006869-97.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIO MAMEDES PINTO DE 

MIRANDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Segundo 

consta da inicial, o Requerente possui um débito junto ao banco ora 

Requerido, sendo realizado um parcelamento. O Requerente alega que em 

razão do atraso em duas parcelas, o Requerido, de forma arbitraria, 

reteve integralmente o décimo terceiro salário do Requerente, no valor de 

R$ 15.787,64 (quinze mil setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e 

quatro centavos) É o necessário. Decido. Em princípio recebo a inicial, já 

que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Pois bem. 

Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do 

Código de Processo Civil. Consiste o pedido de tutela de urgência em 

determinar ao Banco do Brasil, notadamente a agência 0184-8/Cáceres a 

fim de restituir os valores ilegalmente retidos no total de R$ 15.787,64 

(quinze mil, setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro 

centavos) e que deverão ser colocados à disposição da Promovente, na 

conta de sua titularidade a que foi retido ilegalmente. Para tanto, exige a lei 

a conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de 

urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do 
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Código de Processo Civil. É o caso de deferimento da liminar. Dos autos, 

há elementos que evidenciam a probabilidade do direito, considerando os 

extratos bancários juntados com a inicial, nos quais é possível identificar a 

retenção integral do décimo terceiro do Requerente, bem como ao 

considerar que o próprio Requerente afirma não ter autorizado o referido 

desconto/pagamento/restituição. Não se pode confundir o desconto em 

folha para pagamento de empréstimo consignado (ao qual possui lei 

específica), com o caso dos autos, onde houve desconto integral de 

provento depositado em sua conta corrente, sendo tal prática considerada 

ilícita, devendo o Requerido se valer dos meios judiciais para satisfação de 

seu crédito. Assim, diante dos fatos narrados e documentos que 

acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar e medidas 

necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO: DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA para 

determinar ao Banco do Brasil, notadamente a agência 0184-8/Cáceres a 

fim de restituir os valores ilegalmente retidos no total de R$ 15.787,64 

(quinze mil, setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro 

centavos) e que deverão ser colocados à disposição da Promovente, na 

conta de sua titularidade a que foi retido, no prazo de 02 (dois) dias. O não 

cumprimento do item “B” acarretará multa diária no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); Anoto, 

outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. 

Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 

9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de 

dezembro de 2019. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005464-26.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAUCIR ROMERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005464-26.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LAUCIR ROMERO 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. 

Determino a designação de nova data de audiência de conciliação. 

Intimem-se. Às providências. CÁCERES, 16 de dezembro de 2019. Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000313-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DE FATIMA FERREIRA MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000313-16.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: VILMA DE FATIMA FERREIRA 

MENDES EXECUTADO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Execução em desfavor do Município de Cáceres. Instada a se 

manifestar a Fazenda Pública deixou decorrer o prazo sem manifestação. 

Assim, HOMOLOGO o calculo apresentado no valor de 

R$.18.025,04(dezoito mil, vinte e cinco reais e quatro centavos), 

destacando do valor o correspondente aos honorários de sucumbência, 

no valor de R$. 1.638,64(um mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta 

e quatro centavos) mediante RPV. Proceda a Secretaria da Vara com o 

disposto no Provimento 11/2017-CM. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

CÁCERES, 16 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006919-26.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CECILIO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006919-26.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE CECILIO BATISTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Em princípio recebo a inicial, 

já que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e 

não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Reporto-me ao 

pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de 

Processo Civil. Consiste o pedido de tutela de urgência em determinar a 

requerida que se abstenha de realizar descontos na folha de pagamento 

do Requerente sobre a rubrica cartão de crédito até o julgamento do 

processo. Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos 

para o deferimento da medida de urgência: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. Dos autos, há 

documentos indicadores da probabilidade do direito alegado, considerando 

que o Requerente demonstra os débitos efetuados em sua conta, bem 

como informa o valor original do empréstimo realizado na época da 

celebração do contrato. Ademais, a declaração de inexistência de débito 

diz respeito ao mérito direto da ação, o que não impede que a tutela de 

urgência seja deferida de forma que não gere prejuízo caso o julgamento 

da ação seja improcedente. Assim, diante dos fatos narrados e 

documentos que acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar 

e medidas necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: DEFERIR A TUTELA DE 

URGÊNCIA para DETERMINAR à Requerida que se abstenha ou cancele 

qualquer tipo de desconto [débito] ou cobrança referentes aos seguintes 

serviços bancários : [a] Cesta Bradesco Expresso [b] Cartão Crédito 

Anuidade [c] Bradesco Vida Previdência Seguro Vida [d] Seguro Aqui [e] 

Bradesco Auto/RE. O não cumprimento do item anterior acarretará multa 

mensal no valor de R$ 500,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais); Anoto, outrossim, que o fato narrado na 

petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, 

entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, 

caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE 

(arts. 20 e 23, ambos da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as 

advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. CÁCERES, 16 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006920-11.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENSA PRUDENCIO ALMEIDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006920-11.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LAURENSA PRUDENCIO 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Em princípio 

recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma 

legal. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 

do Código de Processo Civil. Consiste o pedido de tutela de urgência em 

determinar a requerida que se abstenha de realizar descontos na folha de 

pagamento do Requerente sobre a rubrica cartão de crédito até o 

julgamento do processo. Para tanto, exige a lei a conjugação dos 

seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. 

Dos autos, há documentos indicadores da probabilidade do direito alegado, 

considerando que o Requerente demonstra os débitos efetuados em sua 

conta, bem como informa o valor original do empréstimo realizado na 

época da celebração do contrato. Ademais, a declaração de inexistência 

de débito diz respeito ao mérito direto da ação, o que não impede que a 

tutela de urgência seja deferida de forma que não gere prejuízo caso o 

julgamento da ação seja improcedente. Assim, diante dos fatos narrados e 

documentos que acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar 

e medidas necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: DEFERIR A TUTELA DE 

URGÊNCIA para DETERMINAR à Requerida que se abstenha ou cancele 

qualquer tipo de desconto [débito] ou cobrança referentes aos seguintes 

serviços bancários : [a] Cesta Bradesco Expresso [b] Bradesco Vida 

Previdência [c] Seguro Aqui [d] Cartão Crédito Anuidade. O não 

cumprimento do item anterior acarretará multa mensal no valor de R$ 

500,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 

Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação 

de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. No 

mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de 

dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006922-78.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEBASTIANA ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006922-78.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA SEBASTIANA ALVES 

DE SOUSA REQUERIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Vistos, 

etc. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do 

mesmo diploma legal. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com 

fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. Consiste o pedido de tutela 

de urgência em determinar a requerida que se abstenha de realizar 

descontos na folha de pagamento do Requerente sobre compras não 

autorizadas até o julgamento do processo. Para tanto, exige a lei a 

conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de 

urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do 

Código de Processo Civil. Dos autos, há documentos indicadores da 

probabilidade do direito alegado, considerando que o Requerente 

demonstra os débitos efetuados em sua conta, bem como informa o valor 

original do empréstimo realizado na época da celebração do contrato. 

Ademais, a declaração de inexistência de débito diz respeito ao mérito 

direto da ação, o que não impede que a tutela de urgência seja deferida de 

forma que não gere prejuízo caso o julgamento da ação seja 

improcedente. Assim, diante dos fatos narrados e documentos que 

acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar e medidas 

necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO: DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA para 

DETERMINAR à Requerida que se abstenha ou cancele qualquer tipo de 

descontos [débitos] notadamente na conta bancária do Requerente. O não 

cumprimento do item anterior acarretará multa mensal no valor de R$ 

500,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 

Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação 

de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. No 

mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de 

dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006918-41.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006918-41.2019.8.11.0006. REQUERENTE: VICENTE RODRIGUES LEITE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Em princípio recebo a inicial, 

já que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e 

não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Reporto-me ao 

pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de 

Processo Civil. Consiste o pedido de tutela de urgência em determinar a 

requerida que se abstenha de realizar descontos na folha de pagamento 

do Requerente sobre a rubrica cartão de crédito até o julgamento do 

processo. Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos 

para o deferimento da medida de urgência: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. Dos autos, há 

documentos indicadores da probabilidade do direito alegado, considerando 

que o Requerente demonstra os débitos efetuados em sua conta, bem 
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como informa o valor original do empréstimo realizado na época da 

celebração do contrato. Ademais, a declaração de inexistência de débito 

diz respeito ao mérito direto da ação, o que não impede que a tutela de 

urgência seja deferida de forma que não gere prejuízo caso o julgamento 

da ação seja improcedente. Assim, diante dos fatos narrados e 

documentos que acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar 

e medidas necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: DEFERIR A TUTELA DE 

URGÊNCIA para DETERMINAR à Requerida que se abstenha ou cancele 

qualquer tipo de desconto [débito] ou cobrança referentes aos seguintes 

serviços bancários: [a] Cesta Bradesco Expresso [b] Seguro Aqui [c] 

Bradesco Seguros S/A [d] Título Capitalização [e] Bradesco Vida 

Previdência [f] Bradesco Auto/RE. O não cumprimento do item anterior 

acarretará multa mensal no valor de R$ 500,00 (duzentos reais), até o 

limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Anoto, outrossim, que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, 

caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE 

(arts. 20 e 23, ambos da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as 

advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. CÁCERES, 16 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006921-93.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006921-93.2019.8.11.0006. REQUERENTE: DEMETRIO DE SOUZA 

REQUERIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Vistos, etc. Em 

princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo 

diploma legal. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no 

art. 298 do Código de Processo Civil. Consiste o pedido de tutela de 

urgência em determinar a requerida que se abstenha de realizar 

descontos na folha de pagamento do Requerente sobre a rubrica cartão 

de crédito até o julgamento do processo. Para tanto, exige a lei a 

conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de 

urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do 

Código de Processo Civil. Dos autos, há documentos indicadores da 

probabilidade do direito alegado, considerando que o Requerente 

demonstra os débitos efetuados em sua conta, bem como informa o valor 

original do empréstimo realizado na época da celebração do contrato. 

Ademais, a declaração de inexistência de débito diz respeito ao mérito 

direto da ação, o que não impede que a tutela de urgência seja deferida de 

forma que não gere prejuízo caso o julgamento da ação seja 

improcedente. Assim, diante dos fatos narrados e documentos que 

acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar e medidas 

necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO: DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA para 

DETERMINAR à Requerida que se abstenha ou cancele qualquer tipo de 

descontos [débitos] notadamente na conta bancária do Requerente. O não 

cumprimento do item anterior acarretará multa mensal no valor de R$ 

500,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 

Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação 

de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. No 

mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de 

dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006925-33.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CERILA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006925-33.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA CERILA SOARES 

REQUERIDO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Vistos, etc. Em princípio 

recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma 

legal. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 

do Código de Processo Civil. Consiste o pedido de tutela de urgência em 

determinar a requerida que se abstenha de realizar descontos na folha de 

pagamento do Requerente sobre compras não autorizadas até o 

julgamento do processo. Para tanto, exige a lei a conjugação dos 

seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. 

Dos autos, há documentos indicadores da probabilidade do direito alegado, 

considerando que o Requerente demonstra os débitos efetuados em sua 

conta, bem como informa o valor original do empréstimo realizado na 

época da celebração do contrato. Ademais, a declaração de inexistência 

de débito diz respeito ao mérito direto da ação, o que não impede que a 

tutela de urgência seja deferida de forma que não gere prejuízo caso o 

julgamento da ação seja improcedente. Assim, diante dos fatos narrados e 

documentos que acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar 

e medidas necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: DEFERIR A TUTELA DE 

URGÊNCIA para DETERMINAR à Requerida que se abstenha ou cancele 

qualquer tipo de descontos [débitos] notadamente na conta bancária do 

Requerente. O não cumprimento do item anterior acarretará multa mensal 

no valor de R$ 500,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais); Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial 

deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, 

“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, 

devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e 
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forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa 

de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, caso não 

haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências 

do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

CÁCERES, 16 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 257891 Nr: 9543-65.2019.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN FARIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:"MT"

 Vistos.

Designo o dia 16/12/2019, às 16h25min para inquirição da testemunha 

arrolada na missiva precatória.

Intime-se servindo a presente como mandado.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 257939 Nr: 9577-40.2019.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO DEOTTI DE FIGUEIREDO, 

ADÃO VALIENTE MARQUES, RODRIGO OJEDA FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA DE SOUZA PRAEZ - 

OAB:11646/MS

 Carta Precatória n°9577-40.2019.811.0006 – Cód. 257939

Vistos.

Designo o dia 16/12/2019, às 16h20min para inquirição da testemunha 

arrolada na missiva precatória.

Intime-se servindo a presente como mandado.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 256078 Nr: 8413-40.2019.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE MARQUES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BARRETO LOPES - 

OAB:20.450/0

 Vistos.

Considerando que este Magistrado fora convocado para participar do IV 

Encontro de Sustentabilidade do Poder Judiciário de Mato Grosso, no 

período compreendido entre 06 a 09 dezembro de 2019, redesigno o ato 

para 16/12/2019 às 16h15min.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa.

Requisitem-se, intimem-se e cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 257435 Nr: 9267-34.2019.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO LUCAS DA SILVA, VALDELICE 

SOBRAL DA SILVA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE NELSON DE CARVALHO 

LOPES - OAB:5655/MT

 Vistos.

Considerando que este Magistrado fora convocado para participar do IV 

Encontro de Sustentabilidade do Poder Judiciário de Mato Grosso, no 

período compreendido entre 06 a 09 dezembro de 2019, redesigno o ato 

para 16/12/2019 às 16h10min.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa.

Requisitem-se, intimem-se e cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 255387 Nr: 7921-48.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMARCIO CESAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:"MT"

 Vistos.

Considerando que este Magistrado fora convocado para participar do IV 

Encontro de Sustentabilidade do Poder Judiciário de Mato Grosso, no 

período compreendido entre 06 a 09 dezembro de 2019, redesigno o ato 

para 16/12/2019 às 15h30min.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa.

Requisitem-se, intimem-se e cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 246312 Nr: 1310-79.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO DA SILVA ALMEIDA, PAULO 

CESAR DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA MARIA LIMA 

PEREIRA - OAB:22212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 Autos n° 1310-79.2019.811.0006 – Cód. 246312

Vistos.

Apesar de assistir razão a defesa no que tange a não certificação da 

hipossuficiência dos réus, nota-se que o réu Everaldo da Silva Almeida 

procurou a Defensoria Pública de Tangará da Serra/MT, demonstrando ser 

hipossuficiente, bem como nota-se do comprovante de endereço 

apresentado por este às fls. 121-v°, onde consta tarifa de baixa renda, 

não assistindo razão o Defensor Público titular desta vara, sendo certo 

que o aludido pedido vai contra o principio da celeridade processual, 

retardando o bom andamento do feito, razão pela qual indefiro o referido 

pedido no que tange ao réu Everaldo da Silva Almeida.

Outrossim, uma vez que não consta informações claras acerca do corréu 

Paulo Cesar de Figueiredo, determino que se intime-se o réu para constituir 

advogado no prazo de 10 (dez) dias. Caso não possua condições, deverá 

ser certificado nos autos pelo Sr. Meirinho oficial de justiça, nos termos do 

item 7.5.1.5 da CNGC

Saliento que, possuindo o réu condições financeiras para contratar 

advogado particular e, decorrido o prazo sem manifestação, será 

nomeado advogado dativo para que possa assisti-lo em seus interesses.

Não havendo o réu condições financeiras, o que deverá ser devidamente 

certificado nos autos, nomeio o d. Defensor Público atuante nessa Vara 

para que possa assisti-los em seus interesses.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 225656 Nr: 11169-90.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME QUINHONES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA MARIA LIMA 

PEREIRA - OAB:22212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 Autos n° 11169-90.2017.811.0006 – Cód. 225656

Vistos.

Ante a renúncia do réu, bem como ante a não localização deste nomeio 

para acompanhar a presente audiência, forte no primado constitucional 

dos incisos LV do artigo 5º da Constituição Federal de 88 e corolários 

normativos infraconstitucionais, para salvaguardar a defesa dos 

necessitados e os princípios constitucionais de acesso, distribuição da 

Justiça e celeridade na prestação jurisdicional, o ilustre advogado Dr. 

Joelson Luiz dos Santos OAB/MT 27308/0, para atuar na defesa do réu, a 

qual desempenhará tal múnus público segundo a fé do seu grau 

acadêmico e por força da disposição estanque no artigo 22 e seguintes do 

Estatuto e Código de Ética da honrada OAB.

 Por força e na forma do provimento 09/2007/CGJ/MT, pelo serviço a ser 

desempenhado pelo advogado dativo em testilha, e levando em 

consideração o momento processual em questão ARBITRO, a título de 

honorários advocatícios, em 5 URH, nos termos da Tabela XIX (Advocacia 

Perante o Tribunal) da OAB/MT, a ser pago pelo Estado de Mato Grosso.

Intime-se o advogado nomeado para apresentar contrarrazões em favor 

do réu.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 53174 Nr: 2042-17.2006.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ERONILDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILTO LUIZ DALL'OGLIO 

JUNIOR - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 Autos n° 2042-17.2006.811.0006 – Cód. 53174

Vistos.

Consta nos autos certidão de óbito do acusado José Eronildes dos Santos 

(fls. 76).

ISTO POSTO, julgo extinta a punibilidade do acusado José Eronildes dos 

Santos, ante seu falecimento, o que faço com fulcro assente no artigo 

107, inciso I, do Código Penal.

Ciência ao Ministério Público.

Transitando em julgado a presente decisão, arquive-se, mediante as 

baixas e comunicações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 90508 Nr: 5728-12.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCY ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT, LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Autos n° 5728-12.2009.811.0006 – Cód. 90508

Vistos.

Ante as preliminares arguidas pela defesa, colha-se o parecer Ministerial.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 225848 Nr: 11305-87.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAN DOUGLAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Autos n° 11305-87.2017.811.0006 – Cód. 225848

Vistos.

Defiro o requerimento retro.

Designo o dia 11/03/2020 às 15h10min, para oitiva da testemunha Sgto 

Benevides e novo interrogatório do réu se necessário.

Requisitem-se, intimem-se e cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 145670 Nr: 3751-77.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO VIEIRA DA SILVA, JEFERSON 

WILIAN SOUZA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Ex positis, pelo que dos autos consta, ante a ausência de amparo legal no 

ordenamento jurídico penal pátrio, acolho o parecer do ilustre 

Representante do Ministério Público e INDEFIRO o pedido de declaração de 

extinção de punibilidade pela prescrição retroativa, com base na pena em 

perspectiva, pleiteado pelo acusado Jefferson Wilian Souza Gomes e 

DETERMINO o regular prosseguimento do feito, em conformidade com as 

normas processuais penais vigentes. Expeça-se Carta Precatória para a 

comarca de Cuiabá/MT para realização de audiência de justificação do 

acusado Jefferson Wilian Souza Gomes. O mesmo deverá ser intimado no 

endereço constante às fls. 211/212.Solicite-se com urgência a devolução 

da missiva precatória expedida às fls. 177 para citação do corréu 

Leonardo Vieira da Silva. Ciência ao Ministério Público e a ilustre 

Defesa.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 14136 Nr: 192-98.2001.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EDUARDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IDÁRIO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:21450/0

 TERMO DE DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência compareceu o Representante do Ministério Público, e o 

patrono do acusado. A i. representante do Ministério Público pugnou vista 

dos autos para se manifestar acerca do endereço das testemunhas da 

acusação. PELO MM. JUIZ FOI PROFERIDO O SEGUINTE DESPACHO: 

Defiro o requerimento do Parquet. Após, conclusos. Cumpra-se. Nada 

mais Encerro o presente. Eu______(Gleisuele Barbosa Silverio) Assistente 

de Gabinete II, o digitei e subscrevi.

JOSÉ EDUARDO MARIANO ENAILE LAURA NUNES DA SILVA

Juiz de Direito Promotora de Justiça

 Idário Pereira da Silva

Advogado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 252245 Nr: 5607-32.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MARQUES DO AMARAL, JOÃO 

VICTOR COIMBRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 Autos n° 5607-32.2019.811.0006 – Cód. 252245

Vistos.

Ante as alegações da defesa do réu Marcelo Marques do Amaral, 

colha-se o parecer ministerial.
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Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 135260 Nr: 4308-98.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO SÉRGIO RIBEIRO SILVA, VALDESON 

RIBEIRO DA SILVA, JOSÉ FRANCISCO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Autos n° 4308-98.2011.811.0006 – Cód. 135260

Vistos.

Cumprida todas as formalidades, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça.

Cumpra-se e Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 250901 Nr: 4688-43.2019.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIAMARA RODRIGUES DA SILVA, RENILDA 

BATISTA PRINA LAMON, ANILCE RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Autos n° 4688-43.2019.811.0006 – Cód. 250901

Vistos.

Acolho o parecer da ilustre representante do Ministério Público, levado a 

efeito nas fls. 60/61, e cujo fundamento por ela exposto adoto como 

razões de decidir.

Desta forma, homologo o arquivamento promovido pelo Ministério Público, 

ressalvada a hipótese do art. 18, do CPP, devendo a escrivania proceder 

as anotações de praxe, comunicando-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 248882 Nr: 3289-76.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAR BUZANELLO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO DA SILVA ALMEIDA - 

OAB:16358

 Autos n° 3289-76.2019.811.0006 – Cód. 248882

Vistos.

Defiro o requerimento retro.

Outrossim, em consulta ao Sistema Apolo, aos autos de execução de 

pena de cód. 92417 não consta lembrete inserido, assim como não consta 

atualização de endereço.

Deste modo, solicite-se ao Sr. Gestor da 1ª vara desta comarca 

solicitando que seja inserido lembrete junto ao Sistema Apolo para coletar 

informações acerca do atual endereço do réu no ato do comparecimento 

deste.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 214122 Nr: 2441-60.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO ALVES DA SILVA, DEVANIR 

VALENTIN DITOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT

 Autos n° 2441-60.2017.811.0006 – Cód. 214122

Vistos.

Defiro o requerimento retro.

Aguarde-se em cartório do retorno da missiva precatória expedida para 

oitiva da testemunha Diego Marcelo da Silva, devendo ser solicitado 

informações acerca do andamento desta ao Juízo deprecado.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228320 Nr: 13074-33.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS ALVES ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELVIS ALVES ROSA, Rg: 14.231.683-8, 

Filiação: Ana Adelia Ribeiro Rosa e José Alves Rosa, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isso posto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

deduzida na exordial acusatória para o fim de CONDENAR Elvis Alves 

Rosa, já qualificado nos autos, pelo delito previsto no art. 306 da Lei nº 

9.503/97.DOSIMETRIA DA PENAExaminando as circunstâncias judiciais do 

artigo 59 do Código Penal, observo que o réu é reincidente, o que será 

aferido na segunda fase desta fixação, não majorando a pena nesta 

primeira fase uma vez que se fosse a condenação base para majoração 

da pena, configurar-se-iam bis in idem. Personalidade e conduta social 

consideradas normais, à míngua de elementos que permitam melhor 

avaliá-las. Quanto ao motivo do crime, restou esclarecido. As 

circunstâncias e consequências do crime não merecem maiores 

considerações, pois foram as normais do delito. Não há falar em vítima 

determinada, no caso em tela, vez que o bem jurídico protegido é a 

segurança pública. Por fim, a culpabilidade foi adequada à natureza 

delitiva, merecendo censura normal à espécie.Assim, fixo a pena-base em 

06 (seis) MESES DE DETENÇÃO.Tendo em conta o reconhecimento da 

agravante prevista no art. 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro e 

a reincidência majoro a pena fixando-a em 04 meses de detenção, e 

atento a confissão espontânea diminuo a pena em 02 (dois) meses de 

detenção, fixando a pena em 08 (oito) meses de detenção.Não há causas 

de aumento ou diminuição a serem analisadas.Da penalidade 

definitiva:Inexistem outras causas modificadoras da pena, motivo pelo qual 

fica o réu definitivamente condenado à pena privativa de liberdade de 08 

(oito) MESES DE DETENÇÃO.Ante a reincidência inviável a substituição da 

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.Da suspensão ou 

proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor:Concernente à pena de suspensão ou proibição de obter a 

permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, tendo em vista o 

patamar da aplicação da pena privativa de liberdade, fixo em 03 (três) 

meses, com base no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro.Da pena 

de multa:Quanto à pena de multa, considerando a parca condição 

econômica do réu e atendido o conjunto das moduladoras do artigo 59 do 

Código Penal, fica condenado ao pagamento de 10 dias-multa, à razão de 

um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, 

atualizável na execução – artigo 49, §2º, do Código Penal.Do regime do 

cumprimento da pena:Considerando que o sentenciado é reincidente, 

FIXO, consoante interpretação do artigo 33, §2°, “c”, do Código Penal, o 

REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da reprimenda.Do 

direito de recorrer em liberdade:Finalmente, considerando que o 

sentenciado respondeu o processo, até o presente momento, nessa 

situação e que não estão presentes os requisitos ensejadores para a 

determinação da segregação cautelar, CONCEDO-LHE o direito de apelar 

em liberdade.Da fiança:Em relação a fiança determino que a mesma seja 

utilizada para o pagamento das custas e demais despesas processuais. 

Caso, após o pagamento das mesmas, exista valor remanescente, 

determino desde já a restituição dos valores ao réu, o qual deverá ser 

intimado para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira seu levantamento 
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em Juízo, sob pena de perda da mesma em favor do Conselho de 

Segurança da Comarca de Cáceres/MT.Das custas:Custas pelo 

condenado.Das disposições finais:Transitada em julgado esta decisão, 

oficie-se ao TRE dando conta da condenação, lance-se o nome do 

sentenciado no rol dos culpados, expeçam-se guias de execução com 

traslado das peças obrigatórias, procedendo às comunicações de estilo e 

arquivem-se os autos.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hudilson Ledesma dos 

Santos, digitei.

Cáceres, 16 de dezembro de 2019

Francisco Edson Fanaia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233026 Nr: 3106-42.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAÍAS DA SILVA SANTANA, SUELI DE 

ALMEIDA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ISAÍAS DA SILVA SANTANA, Cpf: 

87665700187, Rg: 1415926-0, Filiação: Enedina da Silva Cruz Santana e 

Carlos Santana, data de nascimento: 22/02/1981, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, solteiro(a), garçon, Telefone 32237022. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante todo o exposto, julgo procedente a acusação para: 

CONDENAR o réu Isaías da Silva Santana, nas sanções do artigo 157, §2º, 

II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, além 

de 13 (treze) dias multa, fixados estes a razão de um trigésimo do salário 

mínimo vigente, em regime inicial semiaberto, bem como, CONDENAR a ré 

Sueli de Almeida Costa, nas sanções do artigo 157, §2º, II, do Código 

Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, além de 13 (treze) 

dias multa, fixados estes a razão de um trigésimo do salário mínimo 

vigente, em regime inicial semiaberto. Deixo de aplicar a disposição 

prevista no artigo 387, inciso IV, do CPP, tendo em vista que a vítima não 

formulou pedido formal para reparação de qualquer dano.A respeito do 

tema, Guilherme de Souza Nucci leciona o seguinte: “admitindo-se que o 

magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos 

causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução 

criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. 

Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de 

acusação), ou Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar 

valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se 

proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir 

contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que 

inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal 

pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é 

defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infrigência ao 

princípio da ampla defesa”. (Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed. 

pág. 387).Tendo em vista que os réus permaneceram soltos durante toda 

a instrução processual, concedo aos mesmos o direito de apelar em 

liberdade.Custas pelos réus.Por fim, transitando em julgado a presente 

sentença, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados, expeça-se guia 

de execução definitiva com traslado das peças obrigatórias e arquivem-se 

os autos.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hudilson Ledesma dos 

Santos, digitei.

Cáceres, 16 de dezembro de 2019

Francisco Edson Fanaia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Diamantino

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL nº 017/2019/DF DIVULGAÇÃO DE GABARITO

 O Doutor André Luciano Costa Gahyva - Presidente da Comissão de 

Apoio ao Processo Seletivo unificado, no uso de suas atribuições legais, 

pelo presente edital de retificação torna público, o RESULTADO FINAL 

DEFINITIVO da prova realizada no dia 14 de dezembro de 2019, em 

conformidade com o Edital nº 08/2019, disponibilizado no Diário da Justiça 

Eletrônico – MT, nº 10605, em 23 de outubro de 2019.

 GABARITO

 TESTE SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS DE NIVEL SUPERIOR DIREITO

 01 A

02 D

03 A

04 B

05 D

06 D

07 D

08 C

09 D

10 B

11 C

12 A

13 A

14 C

15 D

16 D

17 B

18 A

19 A

20 B

21 B

22 D

23 C

24 D

25 A

GABARITO

 TESTE SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS DE NIVEL SUPERIOR 

ADMINSTRAÇÃO, CIENCIAS CONTABEIS

 01 D

02 D

03 C

04 A

05 B

06 C

07 C

08 B

09 A

10 D

11 A

12 B

13 D

14 D

15 B

16 D

17 D

18 C

19 D

20 B

21 A

22 A

23 C

24 C

25 D

 Diamantino, 16 de Dezembro de 2019.

André Luciano Costa Gahyva

Juiz de Direito – Presidente da Comissão de

Apoio ao Processo Seletivo
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1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000359-42.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA KS LTDA - ME (EXECUTADO)

FABIANA KROHLING DE SOUZA (EXECUTADO)

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000359-42.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA, FABIANA KROHLING 

DE SOUZA, TRANSPORTADORA KS LTDA - ME Vistos etc. Compulsando 

os autos, verifica-se que os Embargos a Execução foram juntados na 

própria Ação de Execução. O § 1º do artigo 914 do NCPC dispõe: Art. 914. 

O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá 

se opor à execução por meio de embargos. § 1o Os embargos à 

execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e 

instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão 

ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua 

responsabilidade pessoal. (...) Desta forma, determino a distribuição dos 

Embargos à Execução nos autos em apenso, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 11 de setembro de 2017. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000533-51.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000533-51.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: FRANCISCO DA SILVA Vistos etc. Defiro o pedido retro. 

Encaminhem-se as guias de complementação no endereço eletrônico de 

fls. 102. Cumpra-se. Diamantino, 31 de agosto de 2017. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000456-42.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DE SOUSA SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DO AUTOR Intimação do patrono da parte 

autora, para se manifestar no prazo de 05 dias, acerca da Certidão 

Negativa (ID 9540393). Processo: 1000456-42.2017.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 16.242,47; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. Parte Ré: EXECUTADO: MAURICIO DE SOUSA SANTOS 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000766-77.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGUES GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação da Parte Autora na pessoa de seu Advogado, para que informe 

acerca do cumprimento da liminar e requeira o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000569-25.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AMAURICIO FEITOSA BEZERRA (REQUERENTE)

DALIANI SANTOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - ACORDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000569-25.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: JOSE AMAURICIO FEITOSA BEZERRA, DALIANI SANTOS 

DA CRUZ REQUERIDO: JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - ACORDO Vistos, etc. 

O pedido para deferimento da Justiça Gratuita, merece acolhimento. 

Sabe-se que o Novo Código de Processo Civil admite a carência 

momentânea de recursos, prevendo a possibilidade de o benefício ser 

concedido por ato específico, ou mesmo a redução e parcelamento das 

custas. Veja-se: “Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá ser concedida em 

relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução 

percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar 

no curso do procedimento”. A prova produzida pelo documento (id. 

23086577) demonstra que os autores não possuem rendimentos 

suficientes para o desembolso das despesas do processo, porque há 

risco de comprometimento do seu sustento e de sua família. Assim, diante 

dos documentos firmados pelos autores, não havendo nos autos, pelo 

menos até agora, prova no sentido de que eles podem arcar com as 

despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do 

próprio sustento e de sua família, deve ser deferido o pedido, ressalvada, 

entretanto, a possibilidade de futura impugnação e revogação, caso 

sobrevenha comprovação de sua capacidade financeira, consoante 

dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita 

aos autores, nos termos do art. 98, do CPC/2015. Recebo a inicial e seus 

respectivos documentos. Vistas ao Ministério Público para manifestação. 

Às providências. Diamantino, 16 de dezembro de 2019. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000563-86.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO VINICIUS NONATO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000563-86.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: PEDRO VINICIUS 

NONATO DA SILVA Vistos etc. Intime-se, pessoalmente, a Defensoria 

Pública, para se manifestar acerca da sua nomeação nos autos, no prazo 

de 15 dias. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Diamantino, 16 de dezembro de 2019. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1000194-92.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIDEAO KEVER SILVA LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000194-92.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: GIDEAO KEVER 

SILVA LOPES Vistos etc. Intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 16 de dezembro de 2019. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001276-61.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EDUARDO SANCHES WALOSZEK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001276-61.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: FRANCISCO EDUARDO 

SANCHES WALOSZEK Vistos etc. Intime-se a parte exequente para 

apresentar planilha atualizada do débito. Aportando os cálculos, 

venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 16 de dezembro de 2019. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000452-34.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CASHPRO SECURITIZADORA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MARCELO PINTO OAB - PR35391 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000452-34.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: CASHPRO SECURITIZADORA S.A. EXECUTADO: JUSTINA 

AZEVEDO DE SOUZA Vistos etc. Intime-se a parte autora para efetuar o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 10 dias, sob 

pena de extinção do feito. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 16 de 

dezembro de 2019. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000517-97.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSA NUNES RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Diante da dificuldade da Citar a Executada por AR. Intimo os patronos do 

Exequente, para providenciarem, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento 

deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias 

- > Diligência - > Emissão de guia de diligência), conforme Provimento 

07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado: Localidade: 

Bairro Novo Diamantino

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000136-26.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BILIERI CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DE ALMEIDA ARAUJO OAB - MT19362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000136-26.2016.8.11.0005. 

REQUERENTE: BILIERI CONSTRUTORA LTDA - ME REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE ALTO PARAGUAI Vistos etc. Intime-se o Oficial de Justiça para se 

manifestar acerca da petição de id. 22961255, no prazo de 15 dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 16 de dezembro de 2019. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000395-16.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE BARBOSA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBISON BARBOZA DO NASCIMENTO (RÉU)

GRACIELA BARBOSA DO NASCIMENTO (RÉU)

LUZIA FERREIRA DO NASCIMENTO (RÉU)

REGINALDO APARECIDO VIEIRA (RÉU)

SIMONE BARBOSA DO NASCIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000395-16.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): DAIANE BARBOSA DO NASCIMENTO RÉU: LUZIA FERREIRA 

DO NASCIMENTO, GRACIELA BARBOSA DO NASCIMENTO, ROBISON 

BARBOZA DO NASCIMENTO, REGINALDO APARECIDO VIEIRA, SIMONE 

BARBOSA DO NASCIMENTO Vistos etc. Defiro o pedido de id. 22520207. 

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para comparecer ao Núcleo da 

Defensoria Pública de Diamantino, com fulcro no art. 186 do NCPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 16 de dezembro de 2019. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000726-95.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR LOPES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JAIR LOPES DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000726-95.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: JAIR LOPES DE 

OLIVEIRA - ME, JAIR LOPES DE OLIVEIRA Vistos etc. Defiro o pedido de id. 

22843174. Expeça-se carta precatória no endereço mencionado no id. 

acima. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 16 de dezembro de 2019. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000551-72.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA DE FIGUEIREDO FILHO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000551-72.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: LUIZ GONZAGA DE 

FIGUEIREDO FILHO - ME Vistos etc. Intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino, 16 de dezembro de 2019. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000834-95.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES LEITE PADIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYNNSON CORREA FERNANDES OAB - MT0019481A (ADVOGADO(A))

ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA OAB - MT12285-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINA RODRIGUES DE MORAIS (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HONORIO RODRIGUES DE MORAES OAB - 503.496.001-04 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000834-95.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: JOAO RODRIGUES LEITE PADIA INVENTARIADO: 

CLAUDINA RODRIGUES DE MORAIS REPRESENTANTE: HONORIO 

RODRIGUES DE MORAES Vistos etc. Defiro o pedido de id. 23707624. 

Intime-se a parte autora para que proceda com: Juntada da GIA de 

apuração do imposto ou declaração de isenção, preenchendo os 

formulários próprios que são obtidos junto a SEFAZ-MT na gerência de 

ITCMD; Que seja juntada a Certidão Negativa de Débito Conjunta da 

SEFAZ/PGE, obtida no site da SEFAZ-MT gratuitamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 16 de dezembro de 2019. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001793-32.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001793-32.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI EXECUTADO: MARIA JOSE 

DOS SANTOS SILVA Vistos etc. Intime-se, pessoalmente, o Município de 

Alto Paraguai, para se manifestar acerca da certidão negativa de id. 

21942385, sob pena de suspensão e arquivamento dos autos. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 16 de dezembro de 2019. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001632-22.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU PINHATTI MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO OAB - MT0009277A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBLEDO & ROBLEDO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA LIPPE ROBLEDO OAB - SP374502 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001632-22.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: DIRCEU PINHATTI MENDES EXECUTADO: ROBLEDO & 

ROBLEDO LTDA - ME Vistos etc. Intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento no feito, no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 

16 de dezembro de 2019. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000314-67.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDESIO FERREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Intimo a patrona do Exequente para querendo manifestar em 5 dias acerca 

da Certidão Negativa de manifestação do Requerido

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001578-22.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. M. T. (AUTOR(A))

F. G. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT16842-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. T. P. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimo o patrono da Autora para manifestar nos autos acerca do Parecer 

Ministerial

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000213-30.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARIA ZAHN DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO FANTIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000213-30.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: CLEIDE MARIA ZAHN DA SILVA REQUERIDO: EVANDRO 

FANTIN Vistos etc. DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo 

pelo prazo de 90 (noventa) dias. Decorrido o prazo, intime-se a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, querendo o que entender de 

direito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 16 de dezembro de 2019. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001033-49.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

V. P. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA DIAS OAB - 744.131.551-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON RIBEIRO DE CASTRO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001033-49.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: VICTOR PEREIRA CASTRO REPRESENTANTE: CRISTIANE 

PEREIRA DIAS EXECUTADO: EDILSON RIBEIRO DE CASTRO Vistos etc. 

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo de 60 
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(sessenta) dias. Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, querendo o que entender de direito. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 16 

de dezembro de 2019. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000605-04.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON BENEDITO DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNESTINA BENEDITA DOS ANJOS (INVENTARIADO)

ADRIANO GALVAO DOS ANJOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000605-04.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: EDEMILSON BENEDITO DOS ANJOS INVENTARIADO: 

ADRIANO GALVAO DOS ANJOS, ERNESTINA BENEDITA DOS ANJOS 

Vistos etc. DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias. Decorrido o prazo, intime-se a parte autora 

para dar prosseguimento ao feito, querendo o que entender de direito. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 16 de dezembro de 2019. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000910-22.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS CAETANO DESBESSEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000910-22.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA EXECUTADO: 

LUCAS CAETANO DESBESSEL Vistos etc. Defiro o pedido de id. 

23093481. Decorrido prazo, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento no feito. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Diamantino, 16 de dezembro de 2019. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000926-39.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUINOBRAS - ALIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO OAB - PR11849 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POLO 

DE TANGARA DA SERRA-MT COOPERPOLO (REQUERIDO)

CERES AGROMERCANTIL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT10453-N (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000926-39.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: SUINOBRAS - ALIMENTOS LTDA REQUERIDO: 

COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POLO 

DE TANGARA DA SERRA-MT COOPERPOLO, CERES AGROMERCANTIL 

COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de MEDIDA 

CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO COM PEDIDO LIMINAR ajuizada 

por SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA em face de COOPERCOLO – 

COOPERATIVA AGRÍCOLA PROD. RURAIS DO POLO TGS MT e AGSERES 

AGROMERCANTIL COMER DE CEREAIS EIRELIME, todos qualificados nos 

autos. Em postulado de id. 15032560, a parte autora pugna pela 

desistência do feito e por consequência sua extinção. As partes 

demandadas foram intimadas para manifestarem-se acerca do pedido de 

desistência, concordando com o pedido no id. 20737621. É o necessário 

relato. Fundamento. DECIDO. Da análise dos autos, verifico que as partes 

demandadas, devidamente intimadas para manifestarem acerca do pedido 

de desistência da parte autora (fls. 362), concordaram com o mesmo, 

sendo que a homologação do pedido de desistência é medida que se 

impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o feito, por sentença sem resolução de mérito, o que faço com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Custas pela parte autora. Observadas as formalidades legais, arquive-se. 

Às providências. Diamantino, 08 de novembro de 2019. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001689-40.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRANEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001689-40.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: GRANEL 

INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Vistos etc. Em petitório de 

id.22479708, a parte exequente requer o redirecionamento do feito 

executivo ao sócio proprietário da empresa devedora. Vieram-me os autos 

conclusos. DECIDO. Com efeito, o art. 135 do Código Tributário Nacional, 

permite o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, contudo, a 

dissolução irregular da empresa só se presume quando a empresa deixa 

de funcionar no seu domicílio fiscal. Não obstante, a ausência de 

recolhimento do tributo, por si só, não caracteriza infração à norma 

tributária a ensejar o redirecionamento da execução em face dos sócios, 

conforme Súmula nº 430 do STJ. Sobre o tema, Leandro Paulsen leciona: 

Não basta o mero inadimplemento. O mero inadimplemento de obrigação 

tributária não é suficiente para configurar a responsabilidade do art. 135 

do CTN. E a razão é simples: o pressuposto do art. 135 não é a violação à 

simples norma tributária impositiva, mas a outras leis, contrato social ou 

estatutos, violação esta não posterior ao surgimento da obrigação, mas 

prévia ou concomitante. (Direito tributário: Constituição e Código Tributário 

à luz da doutrina e da jurisprudência. 14. ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado Editora; ESMAFE, 2012. p. 968) A dissolução irregular da 

sociedade empresária é um dos fatores que caracterizam a prática de ato 

com excesso de poderes ou infração à lei, possibilitando o 

redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios. A Súmula 435 

do STJ estabelece: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que 

deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos 

competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o 

sócio-gerente.” Assim, se o sócio constar como coobrigado na CDA, 

caberá a ele comprovar que não infringiu o art. 135 do CTN para obstar o 

redirecionamento da execução em seu desfavor. Por outro lado, se o 

nome do sócio não constar da CDA, o redirecionamento será admissível 

somente se o exequente comprovar que o sócio praticou atos com 

excesso de poderes ou com infração de leis, do contrato social ou 

estatutos. Nesta hipótese, o ônus da prova é do exequente. Nesse 

sentido: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À 

SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. 

INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS 

NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. 

POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. 

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção 

desta Corte firmou-se no sentido de que, se a EXECUÇÃO foi ajuizada 

apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do SÓCIO consta da CDA, a 

ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das 

circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática 
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de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou 

estatutos". (...). 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à 

sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - 

Presidência/STJ”. No caso destes autos, verifica-se que a CDA´s 

possuem como sujeito passivo tributário a sociedade empresária GRANEL 

INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, inexistindo consignado o 

nome de qualquer sócio, assim, o indeferimento do redirecionamento da 

execução fiscal contra o sócio proprietário da empresa executada é 

medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

redirecionamento da execução fiscal contra o sócio proprietário da 

empresa executada. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Diamantino, 16 de dezembro de 2019. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000647-19.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SCAPIN (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000647-19.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE RÉU: ANTONIO SCAPIN Vistos etc. 

Indefiro o pedido de id.22945673, no tocante a citação por hora certa. A 

citação por hora certa deve obedecer à forma legal, sendo imprescindível 

que o Meirinho fundamente de modo objetivo a suspeita de ocultação, 

conforme inteligência dos arts. 227 e 228 do Código de Processo Civil. 

Realizada a citação sem o cumprimento das aludidas formalidades, 

afigura-se nulo o ato processual praticado. Proceda-se com a renovação 

de diligência no endereço mencionado na inicial. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Diamantino, 16 de dezembro de 2019. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001266-80.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI FRANCISCO BERNARTT (REQUERENTE)

R2 AGRICOLA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO OAB - MT0005897S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALGOMAR IMP E EXP DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPES GOMES PEREIRA OAB - MT3738-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001266-80.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: R2 AGRICOLA LTDA - ME, DAVI FRANCISCO BERNARTT 

REQUERIDO: DALGOMAR IMP E EXP DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA - ME Vistos, etc. Devolva-se a missiva para o Juízo deprecante para 

análise dos pedidos de ids.22803224 e 24084000, posto ser competência 

do mesmo. Ora, cabe ao magistrado deprecado apenas proceder à 

determinação contida na carta precatória e não o que ora requer. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - 

REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA - PROVA JÁ REALIZADA - CARTA 

PRECATÓRIA CUMPRIDA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECANTE PARA 

ANALISAR O PEDIDO. - Uma vez implementado o ato deprecado, 

esgota-se o objeto da carta precatória, não cabendo naqueles autos, a 

prática de qualquer outro ato processual. Com efeito, o pedido para 

realização de nova audiência deveria ter sido apresentado ao juízo 

deprecante, que tem a competência para analisar e decidir as questões 

referentes às provas a serem produzidas, observando-se que é o seu 

destinatário.” (TJ/MG - AI: 10702120476578001 MG , Relator: Valdez Leite 

Machado, Data de Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2014). Logo, o pleito é diverso da 

finalidade da presente Carta Precatória, devendo ser examinado o pedido 

no juízo deprecante. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 16 de dezembro de 2019. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000737-61.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO HERDT (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000737-61.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE RÉU: LAERCIO HERDT Vistos etc. De 

início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito encontra-se 

em fase de cumprimento de sentença. Intime(m)-se a(s) parte(s) 

executada(s), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

do valor devido em execução, nos termos do art. 523 do Novo Código de 

Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo, apresente impugnação 

(art. 525, NCPC). Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, 

voltem-me os autos conclusos; Faça-se constar na intimação supra que, 

não havendo o pagamento no prazo fixado, incidirão, sob o montante da 

condenação multa no percentual de 10% (dez por cento), e também 

verbas honorárias no percentual de 10% (dez por cento), específicas 

desta fase de cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do 

Novo Código de Processo Civil; Não sendo efetivado o pagamento, 

intime-se o credor para atualizar o débito, para o procedimento da penhora 

‘on line’ de valores na conta da(s) parte(s) executada(s), acrescendo-se 

ao valor da condenação a multa e as verbas honorárias específicas supra 

fixadas; Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e 

avaliação, intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de 

seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, 

certidão comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de 

averbação junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em 

efetivada a averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo 

de 10 (dez) dias (CPC/2015 art. 828, §1º). Intimem-se. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 16 de dezembro 

de 2019. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000195-77.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEZANDRO CORDEIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000195-77.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ELEZANDRO 

CORDEIRO DOS SANTOS Vistos etc. O pedido de citação por edital deve 

ser indeferido. Acerca da citação editalícia, devem ser observados os 

requisitos do art. 256 do CPC de 2015 no tocante à comprovação da 

residência do réu ser em lugar incerto e não sabido. NELSON NERY 

JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY em comentário ao artigo 

supra, na obra: Código de Processo civil Comentado e Legislação 

Extravagante" 11ª edição, Revista dos Tribunais, p.502, elucidam que: 

"Deve ser tentada a localização pessoal do réu por todas as formas. 

Somente depois de resultar infrutífera é que estará aberta a oportunidade 

para citação por edital." A propósito, o STJ: "CITAÇÃO EDITAL. 

CUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 

- Citação por edital. Cumprimento dos requisitos legais. Necessidade de 

esgotamento das alternativas possíveis à localização do requerido. 
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Agravo regimental improvido." (AgRg na SE 3379 / US - REL. MIN. BARROS 

MONTEIRO - CE - CORTE ESPECIAL - PUB. 05/05/2008). Portanto, a citação 

por edital, por se tratar de medida de exceção, somente será determinada 

depois de esgotados todos os meios disponíveis à localização do réu, 

sendo que no caso dos autos, não houve o exaurimento dos meios 

necessários para que a parte demandada fosse localizada. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido para citar a parte executada via edital. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 16 de dezembro de 

2019. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132622 Nr: 7-33.2019.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norivaldo Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 INTIMAÇÃO do Advogado Dr. Wiran da Silva OAB/MT nº 11.861, na 

qualidade de Patrono da Parte Denunciada, para que no prazo legal 

manifestar-se acerca do Teor da Certidão de FLS. 254: Certifico que, o 

Denunciado compareceu nesta Secretaria da Vara Criminal nesta data, 

para informar que não possui condições de constituir defensor nos autos, 

e que necessita da nomeação do Defensor Público, para continuar 

patrocinando a sua defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119031 Nr: 2879-89.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stallony Lourenço Vanni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Rodrigues Filho 

- OAB:OAB/MT 14225, Wiran da Silva - OAB:11.861

 INTIMAÇÃO da Defesa do Denunciado, para, NO PRAZO LEGAL 

manifestar sobre a Testemunha MILTON CARLOS, conforme C.P. 

devolvida de FLS.496/501.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87052 Nr: 2734-09.2012.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Alexandre Teodoro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria de Lourdes Ribeiro - 

OAB:71244/SP

 INTIMAÇÃO da Defesa do Denunciado, para, NO PRAZO LEGAL 

manifestar -se acerca da Carta Precatória devolvida de FLS. 485 a 527, 

com diligência negativa.

Vara Criminal

Edital

EDITAL ALISTAMENTO PROVISÓRIO DE JURADOS

EXERCÍCIO 2020

O Excelentíssimo Senhor Raul Lara Leite - Juiz de Direito da Vara Criminal 

e Presidente do Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca de 

Diamantino - Estado De Mato Grosso, na forma da Lei, etc.....

Faz saber a todos quanto interessar possa, que em cumprimento ao artigo 

439, parágrafo único e artigo 440, ambos do Código de Processo Penal, 

que os cidadãos abaixo relacionados foram alistados provisoriamente 

para servirem como membros do corpo de Jurados do Egrégio Conselho 

de Sentença do Tribunal do Júri desta Comarca de Diamantino – Estado de 

Mato Grosso, nas sessões periódicas do ano de 2020.

Adirson Divino da Silva – Autonômo

Adriana Maretti – Do lar

Alessandra Rossdeutscher – Empresária - Word Informática

Alex Rupolo – Empresário – Espaço de Lazer Aconchego

Aline Ribeiro – Funcionária da Floricultura Flor Morena

Allana Texeira Rocha – Funcionária do Cartório 2º Ofício

Aluízio Correa – Vendedor – Loja Zagonel

Amanda Vanni Borges – Fisioterapeuta – Clínica Reabilitar

 Ana Carolina Lima – Funcionária da Escola Piaget

Ana Cristina Santos – Servidora Pública Municipal – Sec. Assistência 

Social

Ana Sílvia Cocco – Artesã – Autônoma

Anny Caroline Montanari de Souza – Estudante Unemat

 André Felipe Soares – Vendedor – Loja Tonello

Andréia Barros Figueiró – Secretaria de Saúde - Alto Paraguai

 Arilce Amorim – Servidora Pública Municipal – Fundação Cultural

Assunção Aurora Velasco Krotez – Servidora Pública Estadual – Escola 

Plácido de Castro

Carlos Cândido Arruda – Servidor Público Municipal – Secretaria Obras

Cezar Poleze – Funcionário da Mecânica Poleze

Claudia Fernandes de Barros – Vendedora – Loja J-Store

Cleide Barros – Funcionária Pública Estadual – Escola Plácido de Castro

Consuelo R. Vanni – Empresária – Diamantino Embalagens

Cristina Gaino Casseta – do lar

 Daniely Slavick – Professora Particular

Dejair Raimundo – Agricultor

Diego Nunes Camargo – Servidor Público Municipal – Secretaria de 

Assistência Social

Dirceu Maretti - Agricultor

Diogo Cinpak – Gerente New Holland (Novo Dtno)

Donata Glorinha F. Nascimento – Professora – Secretaria de Educação

Dulce Barros – Servidora Pública Municipal

 Dulcinéia Dobri – Empresária – Carol Supermercado

Eda Dias Machado – Professora Aposentada

Edília Vansan – Decoradora – Autônoma

Eduardo Pandolfo – Sicredi – Novo Diamantino

Emanuelle de Campos Dias – Funcionária Secretaria de Saúde

 Erickson Chirstian da Silva Assunção – Servidor Público Estadual - 

Unemat

Fabiana Del Castanhel – Escola Piaget

Fabiano Sakuraba – Funcionário da Emal

Fernando Adversi – Funcionário dos Correios

Fernando Rocha Paixão – Servidor Público Municipal – CRAS

Flamarion Macedo Lima – Cartório 1º Ofício

 Gerson Vidal de Souza – Servidor Público Municipal – Secretaria de 

Esportes

Gilson da Silva Nascimento – Autônomo

 Giovana Pizzato – Engenheira Pré Moldados JP

Gisele Dias – Servidora Câmara Municipal de Diamantino

Gisele Dreher – do lar

Gustavo Garbosa – Funcionário Cargill – Corretora de Soja

Hilário F. Fontana – Auto Elétrica Fontana

 Hamilton C. Guiotti – Funcionário Caixa Econômica

 Igor Ascari da Silva – Funcionário Esc. Contabilidade Central

 Isolde Dalmolin – Empresária – Mercado Real

Ivone Barros Alexandre – Empresária - Pop Sport

Jair Mendel – Empresário – J-Store

Jeferson Lisboa – Transportadora Indiana

 João Salgado Filho – Empresário - Apolo Informática

Josiane Carlos – Enfermeira – Hospital São João Batista

Jucineide Martins Cruz – Professora Aposentada

Julia Vanni – Funcionária Cartório Erival

 Juliano Tenório Cavalcante – Cartório 1º Ofício

 Juarez Alves – Professor – Alto Paraguai

Junior Luiz da Silva Santos – Auxiliar Cartório – 1º Ofício

 Karina Teixeira Rocha – Servidora Pública Municipal - Enfermeira Pronto 

Atendimento

Katia Angeli – Cerealista ABC

Klaus Gilbertoni Snyder – Contador

Lanusa Georgia Vieira – Funcionária Cartório Eleitoral
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Leandro Batalha – Servidor Público Municipal – Prefeitura

Leiko Keila Narita – Funcionária Loja Elen Calçados

 Leitcia Maranhão Baggio – Nutricionista

Lilian Cibele Barbieri – Psicóloga

Lindamir Kratchk – Fotógrafa

Lucelma Vanni – do lar

 Luciana de Queiroz Nasser – Funcionária Banco do Brasil

 Lúcia Maria Romão – Servidor Público Municipal - Agente de Saúde - PSF 

Central

Luciana Romanino – Empresária – Estrela Guia

Luciana Santos Mendes – Servidora Pública Municipal - Psicóloga

Luzia Delboni – Funcionária Supermercado Polo Centro

Madalena F. Santana Vaz – Fisioterapeuta próximo da Igreja Católica Buriti

Marcela Martins de Barros – Servidora Pública Estadual – Escola Plácido 

de Castro

Marcelo Nunes – Servidor Público Estadual - Unemat

Marcos Souza – Funcionário Cartório do 1º Ofício

Marcio Pereira – Escola Piaget

Maria Clara Genro – Maquiadora – Autônoma

Maria de Fátima da Silva – Hospital São Batista

 Odemar Mendes – Professor – Secretaria de Educação

Oziel Rocha – Empresário – Zero Grau Refrigeração

 Paula Borges – Funcionária MT Log Transportadora

Pauline de Arruda Rodrigues – Servidora Publica - Unemat

 Patrícia Silvestre – Espaço Fitness

Rafaela Vitorassi – Autônoma

Rejania Meniezo – Artesã – Autônoma

Renan Zagonel – Empresário Loja Zagonel Mat. Construção

 Roberto Camilo de Souza – Servidor Público Municipal Diamantino

Rogério Soares – Vendedor – Martinelo

Rosane Conte Mendes – Funcionária Pública Aposentada

Rose Carris – Professora – Secretaria de Educação

Rose Hecker Costa – Empresária – Léo Confecções

Rosi Parma Timidati – Professora – Cefapro

Rosimeire Vanni – Servidor Público Municipal – PSF Central

Sabino da Silva – Vendedor – Lojas Gazin

Sérgio José Meister – Comerciante - Aposentado

 Silkiane Machado Capeletto - Enfermeira – Professora Unemat

Suelli Figueiredo Franco Godoy – Funcionária Tonello

 Suzana Sartor – Artesã – Autônoma

Suzane Gusmão – Esteticista – Autônoma

Thais Herdt – Funcionária da Bungue

 Telmo Souza Nascimento – Servidor Público Municipal - Diamantino

Vanessa Líber – Empresária – Mini Mercado da Delma

Vera de Souza – Artesã – Fundação Cultural

Todos brasileiros, maiores, capazes e residentes nesta Comarca. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e principalmente dos Jurados, 

mandou o MM. Juiz Presidente que se expedisse o presente Edital o qual 

será publicado na forma da lei e afixado no átrio deste fórum.

 OBSERVAÇÃO: Nos termos do artigo 439, parágrafo único, do Código de 

Processo Penal, qualquer pessoa do povo, no prazo de 20 (vinte) dias, 

poderá apresentar em Juízo as reclamações convenientes à alteração da 

presente lista provisória, até a publicação definitiva, no final de janeiro, 

com recurso, para superior instância, sem efeito suspensivo.

 Dado e passado nesta cidade de Diamantino-MT, aos 16 dias do mês de 

dezembro de 2019. Eu Celma Maria de Carvalho Rodrigues de Souza, 

Gestora Judiciária, digitei, conferi.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010244-92.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEIVINHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT16842-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURAL MANIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimar o procurador do promovente para manifestar quanto Carta 

Precatoria devolvida no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002584-64.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA GOMES MODESTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002584-64.2019.8.11.0005 POLO ATIVO:ANA CLAUDIA 

GOMES MODESTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO CESAR 

ESPIRITO SANTO POLO PASSIVO: AMERICEL S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/02/2020 Hora: 09:30 , no endereço: 

AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - 

MT - CEP: 78400-000 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002582-94.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 19/02/2020 às 09hs45min, a ser realizada na sala 

de Conciliação da 2ª Vara (Antiga 5ª Vara) – Ed. Do Fórum da Comarca de 

Diamantino-MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001337-48.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA LUIZA FRASSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOVENIL ANTONIO DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOVENIL ANTONIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 19/02/2020 às 10hs15min, a ser realizada na sala 

de Conciliação da 2ª Vara (Antiga 5ª Vara) – Ed. Do Fórum da Comarca de 

Diamantino-MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002542-15.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ARAUJO SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CAJU CARDOSO OAB - MT24575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 19/02/2020 às 10hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 365 de 513



Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002482-42.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENILHO LOPES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIZA NUNES DE ALMEIDA BORGES OAB - MT24614/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 19/02/2020 às 10hs30min, a ser realizada na sala 

de Conciliação da 2ª Vara (Antiga 5ª Vara) – Ed. Do Fórum da Comarca de 

Diamantino-MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002518-84.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO TIECHER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLONILSE IZABEL BONATTO OAB - MT15380-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 19/02/2020 às 08hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-58.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000334-58.2019.8.11.0005. REQUERENTE: LINCON BARELLA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Nada sendo requerido no prazo de 10 

dias, arquive-se. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001123-91.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ARI DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001123-91.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ARI DE MORAES REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. 1 - Promova a parte o cumprimento 

de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo manifestação no prazo 

assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora a requerer o 

cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo manifestação, ao 

arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002516-17.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MAGNO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 19/02/2020 às 08hs30min, a ser realizada na sala 

de Conciliação da 2ª Vara (Antiga 5ª Vara) – Ed. Do Fórum da Comarca de 

Diamantino-MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002515-32.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MAGNO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 19/02/2020 às 08hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001288-07.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELI FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o procurador do recorrido JOSELI para responder o recurso no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002584-64.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA GOMES MODESTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 19/02/2020 às 09hs30min, a ser realizada na sala 

de Conciliação da 2ª Vara (Antiga 5ª Vara) – Ed. Do Fórum da Comarca de 

Diamantino-MT.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002592-41.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO E CONFECCOES SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI ARANEGA DE PAULA OAB - PR75906 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002592-41.2019.8.11.0005 POLO ATIVO:SUPERMERCADO 

E CONFECCOES SILVA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DANIELI ARANEGA DE PAULA POLO PASSIVO: estado de mato grosso 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/02/2020 Hora: 10:45 , no 

endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, 
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DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-49.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO FELIPE DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS 

(REQUERIDO)

ALCIONE CANABARRO DE AMORIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLACHS WILLIANS BICALHO JUNIOR OAB - MG125588 (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO DE LIMA E SILVA OAB - MG164025 (ADVOGADO(A))

PAMELA GHIOTTE MATEUS OAB - MT20453-O (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000602-49.2018.8.11.0005. REQUERENTE: AUGUSTO FELIPE DA SILVA 

ALMEIDA REQUERIDO: ALCIONE CANABARRO DE AMORIM, CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A., ASSOCIACAO DE PROTECAO 

VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS Vistos, etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002584-64.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA GOMES MODESTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1002584-64.2019.8.11.0005. REQUERENTE: ANA CLAUDIA GOMES 

MODESTO REQUERIDO: AMERICEL S/A Vistos. Dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto 

“é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a 

partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). Compulsando os autos, entendo presentes os requisitos 

que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, quais sejam, a 

probabilidade do direito alegado bem como o perigo de dano, senão 

vejamos: A probabilidade do direito alegado está revelada através do 

documento de id. 27454310 - pág. 2, que se trata de um detalhamento da 

linha telefônica de n. (65) 9-9269-7391, de titularidade da parte autora, 

Ana Claudia Gomes Modesto, ativada em 05/04/2016, sendo certo que tal 

documento foi emitido em 04/12/2019, e consta que referida linha esta 

ativa e adimplente. Entretanto, conforme se verifica do documento de id. 

27454317, no dia 04/12/2019 foi contratado plano de serviço pós-pago 

para a mesma linha telefônica, contudo, em nome de terceiro identificado 

por Vanderson Galon, com endereço em São Paulo/SP, o que demonstra a 

plausibilidade dos fatos alegados pela parte autora de que sua linha foi 

"clonada" ou, na melhor das hipóteses, que a requerida permitiu a 

contratação da referida linha por terceiro. embora a linha já estivesse 

habilitada em nome da parte autora. Por outro lado, o perigo da demora é 

evidente, pois a parte reclamante encontra-se impossibilitada de utilizar 

sua linha telefônica que encontra-se ativada há pouco mais de 03 anos, 

em razão de suposta clonagem que implicou na utilização da linha por 

terceiro, havendo perigo de perder o número da linha telefônica caso o 

impasse não seja resolvido pela parte requerida. Posto isso, DEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada pela parte requerente com fundamento no 

artigo 300 do CPC e, em consequência, determino: 1 - Seja notificada a 

empresa reclamada para que restabeleça, no prazo de 05 dias, a contar 

da sua intimação, a linha telefônica da parte autora, de n. (65) 

9-9269-7391, possibilitando a realização e recebimento de chamada e 

demais serviços na referida linha, até determinação judicial em contrário, 

sob pena de multa diária pelo não cumprimento no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), limitada ao prazo de 30 (trinta) dias, o que faço com fundamento no 

art. 84, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 2 - Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, 

DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço 

com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 4 - Sem 

prejuízo das providências supra, CITE-SE a parte requerida para os atos 

desta ação e, INTIME-A da presente decisão, a fim de que compareça à 

audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando 

que poderá ser assistida por advogado e deverá oferecer defesa escrita 

até 05 (cinco) dias após a data da audiência de conciliação, sob pena de 

presumir-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 5 - 

INTIME-SE a parte reclamante da presente decisão e para a audiência de 

conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. 6 - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 

data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001554-62.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001554-62.2017.8.11.0005. AUTOR(A): MARIA DE FATIMA DA CRUZ 

RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. Dispensado o relatório 

conforme os termos do artigo 38, caput, da Lei n. 9.099/95. Decido. O feito 

comporta o julgamento antecipado do mérito, a teor do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, porquanto a análise das alegações e dos 

documentos carreados é suficiente para resolução das questões fáticas. 

Trata-se de ação de cobrança para reposição de subsídios proposta por 

Maria de Fátima da Cruz em desfavor do Município de Diamantino - MT. A 

parte autora é servidora pública do Município de Diamantino desde 

01.03.1991, e postula pela incorporação do percentual de 11,98% na 

remuneração e a cobrança de verbas relativa ao quinquênio que antecede 

a propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da 

conversão do cruzeiro real em URV. Em sede de contestação, o 

Reclamado apresentou prejudicial de mérito de prescrição quinquenal e, no 

mérito, pugnou pela improcedência do pedido. O Supremo Tribunal Federal 

decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, 

que o servidor público que não teve a sua remuneração convertida de 

cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu 
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prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao 

decréscimo e que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice 

obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse 

norte, eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). No 

caso dos autos, o Município de Diamantino, com a publicação da Lei 

Complementar nº 011/2011 (Dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e 

vencimentos, dos profissionais da educação básica) efetivou a 

reestruturação, tendo a presente ação sido proposta após mais de cinco 

anos da vigência da referida lei. Nesse contexto, considerando que entre 

a vigência da Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o 

ajuizamento da presente ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) 

anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição. Além disso, há a lei 

complementar 02/2002 que estruturou a carreira dos profissionais de 

educação básica do Município de Diamantino, indicando a existência de 

várias leis de reestruturação da carreira após a implementação da URV. 

Diante do exposto, RECONHEÇO existência da prejudicial de mérito 

suscitada pelo Reclamado para DECLARAR a prescrição da pretensão 

inicial e EXTINGUIR o processo, com resolução de mérito, a teor do art. 

487, II, do Código de Processo Civil. Sem reexame necessário, a teor do 

artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários 

advocatícios, porque incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias. P.R.I e Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001551-10.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA DE CAMPOS ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001551-10.2017.8.11.0005. AUTOR(A): OLINDA DE CAMPOS ALMEIDA 

RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. Dispensado o relatório 

conforme os termos do artigo 38, caput, da Lei n. 9.099/95. Decido. O feito 

comporta o julgamento antecipado do mérito, a teor do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, porquanto a análise das alegações e dos 

documentos carreados é suficiente para resolução das questões fáticas. 

Trata-se de ação de cobrança para reposição de subsídios proposta por 

Olinda de Campos Almeida em desfavor do Município de Diamantino - MT. 

A parte autora é servidora pública do Município de Diamantino desde 

11.10.1999, e postula pela incorporação do percentual de 11,98% na 

remuneração e a cobrança de verbas relativa ao quinquênio que antecede 

a propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da 

conversão do cruzeiro real em URV. Em sede de contestação, o 

Reclamado apresentou prejudicial de mérito de prescrição quinquenal e, no 

mérito, pugnou pela improcedência do pedido. O Supremo Tribunal Federal 

decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, 

que o servidor público que não teve a sua remuneração convertida de 

cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu 

prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao 

decréscimo e que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice 

obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse 

norte, eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). No 

caso dos autos, o Município de Diamantino, com a publicação da Lei 

Complementar nº 011/2011 (Dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e 

vencimentos, dos profissionais da educação básica) efetivou a 

reestruturação, tendo a presente ação sido proposta após mais de cinco 

anos da vigência da referida lei. Nesse contexto, considerando que entre 

a vigência da Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o 

ajuizamento da presente ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) 

anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição. Além disso, há a lei 

complementar 02/2002 que estruturou a carreira dos profissionais de 

educação básica do Município de Diamantino, indicando a existência de 

várias leis de reestruturação da carreira após a implementação da URV. 

Diante do exposto, RECONHEÇO existência da prejudicial de mérito 

suscitada pelo Reclamado para DECLARAR a prescrição da pretensão 

inicial e EXTINGUIR o processo, com resolução de mérito, a teor do art. 

487, II, do Código de Processo Civil. Sem reexame necessário, a teor do 

artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários 

advocatícios, porque incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias. P.R.I e Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001549-40.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEDINA APARECIDA PAIXAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001549-40.2017.8.11.0005. AUTOR(A): LEDINA APARECIDA PAIXAO 

RÉU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. Dispensado o relatório 

conforme os termos do artigo 38, caput, da Lei n. 9.099/95. Decido. O feito 

comporta o julgamento antecipado do mérito, a teor do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, porquanto a análise das alegações e dos 

documentos carreados é suficiente para resolução das questões fáticas. 

Trata-se de ação de cobrança para reposição de subsídios proposta por 

Ledina Rocha Paixão em desfavor de Município de Diamantino - MT. A 

parte autora é servidora pública do Município de Diamantino, desde 

01.03.1996, e postula pela incorporação do percentual de 11,98% na 

remuneração e a cobrança de verbas relativa ao quinquênio que antecede 

a propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da 

conversão do cruzeiro real em URV. Em sede de contestação, o 

Reclamado apresentou prejudicial de mérito de prescrição quinquenal e, no 

mérito, pugnou pela improcedência do pedido. O Supremo Tribunal Federal 

decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, 

que o servidor público que não teve a sua remuneração convertida de 

cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu 

prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao 

decréscimo e que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice 

obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse 

norte, eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 
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decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). No 

caso dos autos, o Município de Diamantino, com a publicação da Lei 

Complementar nº 02/2002 efetivou a reestruturação de carreira dos 

profissionais, tendo a presente ação sido proposta após mais de cinco 

anos da vigência da referida lei. Nesse contexto, considerando que entre 

a vigência da Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o 

ajuizamento da presente ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) 

anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição. Ante o exposto, opino 

pelo acolhimento da prejudicial de mérito suscitada pelo Reclamado para 

DECLARAR a prescrição da pretensão inicial e EXTINGUIR o processo, 

com resolução de mérito, a teor do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 

Sem reexame necessário, a teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de 

fixar custas e honorários advocatícios, porque incabível nesta fase, 

consoante disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007148-87.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIL SOUSA LIRA OAB - MT26230/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007148-87.2019.8.11.0037.s 

Vistos etc. Recebo a inicial na forma proposta. Defiro a justiça gratuita e 

determino que o feito tramite sob segredo de justiça. Intime-se a executada 

para dar fiel cumprimento aos acordos realizados com o exequente, os 

quais foram homologados judicialmente. Considerando indícios de que a 

executada, a princípio, já obstaculizou o exercício das visitas pelo genitor 

anteriormente (ID Num. 27019433 - Pág. 1/2), intime-se também acerca da 

possibilidade de incorrer em litigância de má-fé e crime de desobediência 

(art. 536, § 3º, do CPC). Sem prejuízo, determino que o agente de infância 

e juventude Cosme e, se necessário, mais um agente de infância e 

juventude, proceda a visita in loco junto à executada com a finalidade de 

adverti-la e orientá-la acerca da necessidade de cumprimento dos 

acordos homologados enquanto eles estiverem vigentes, explicando as 

consequências do não atendimento. Registro que, na oportunidade, o 

agente de infância e também mediador Cosme poderá atuar buscando 

eventual novo ajuste entre as partes, seja para a fixação de dias e 

horários rígidos de exercício da visita, seja para estabelecer o contato 

entre pai e filho durante o período escolar, sempre garantindo ao menor a 

convivência com seu genitor. Junte-se relatório, no prazo de dez dias. Por 

fim, determino a participação das partes na Oficina de Pais e filhos que se 

realizará em 21/03/2020 às 13:00horas na UNIC local. Dê-se ciência ao 

autor e vista ao Ministério Público. Cite-se e intime-se a requerida. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 13/12/2019. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006981-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA COSTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 28/03/2019 às 

14h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC (Universidade de 

Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar Aranda, número 241, Bloco 

1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001093-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR GONCALVES ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA SANTOS BARBOSA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNYE CRHISTINE LEIMANN OAB - MT22219/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a requerida para manifestar sobre o Informativo sob ID 27483927, 

no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006329-53.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

W. R. S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE OAB - MT12975/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. B. A. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA FERNANDA RIVA OAB - MT22317/O (ADVOGADO(A))

ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA OAB - MT23565/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora, por meio de sua advogada constituída DOUTORA 

LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURES OAB/MT 12975, para 

apresentar impugnação à Contestação.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 126173 Nr: 8739-14.2013.811.0037

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA ZANONI CONEJO - 

OAB:MT/18924, Luis Carlos Conejo - OAB:MT 13056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Diante da 

sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

sobre o valor da condenação, na proporção 30% para a autora e 70% 

para o réu, cuja exigibilidade resta suspensa pelo período de até 05 

(cinco), por força do disposto no artigo 98, §3º, do CPC, para a parte 

beneficiária da justiça gratuita.Transitado em julgado, arquive-se em 

segredo de justiça (art. 189, II, do CPC), procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.Publicada e registrada no Sistema Apolo.Intimem-se. 

Cumpra-se.Primavera do Leste/MT, 13 de dezembro de 2019.Lidiane de 

Almeida Anastácio PampadoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 369 de 513



 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 172136 Nr: 6340-07.2016.811.0037

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DKDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:MT 13058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no 

que dispõe o artigo 226, §6º, da Constituição Federal de 1988 e, em 

consequência, DECRETO O DIVÓRCIO do casal Daniela Kaiser dos Santos 

e Sebastião Barbosa dos Santos.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do artigo 487, 

inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

expeça-se mandado de averbação, consignando que a Cônjuge virago 

voltará a usar o nome de solteira.Após, arquive-se em segredo de justiça 

(art. 189, II, do CPC), procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo.Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais, cuja 

exigibilidade resta suspensa pelo período de até 05 (cinco) anos, 

consoante o disposto no artigo 98, §3º, do CPC.Publicada e registrada no 

sistema Apolo.Intimem-seCumpra-se, expedindo o necessário.Primavera 

do Leste/MT, 13 de dezembro de 2019.Lidiane de Almeida Anastácio 

PampadoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 174216 Nr: 7526-65.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAOM, MDOM, LBDO, MCDOM, MDOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14932/O, LUDMYLA CAETANO - OAB:23382/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 Execução de Alimentos n.º 7526-65.2016.811.0037

Código nº 174216.

Vistos etc.

Da detida análise dos autos, em conjunto com os autos dos Embargos à 

Execução de Código n.º 189141, verifica-se que o executado adimpliu tão 

somente até a quarta parcela de um total de 06 (seis), conforme 

entabulado à f. 27.

Assim, observando que o cálculo apresentado pelos exequentes à f. 

37/38 destoam do avençado à f. 27, intimem-se os exequentes a fim de 

que refaça o cálculo do débito exequendo, de acordo com o entabulado à 

f. 27 e os comprovantes apresentados nos autos de Código n.º 189141, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, intime-se o executado a fim de comprove o pagamento das duas 

parcelas restantes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena dos meios 

expropriatórios cabíveis.

Decorrido o prazo in albis, defiro, desde já, a penhora no rosto dos autos 

n.º 1004537-98.2018.8.11.0037 e 1002242-25.2017.8.11.0037.

Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 13 de dezembro de 2019.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006981-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA COSTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006981-07.2018.8.11.0037.s 

Vistos etc. Primeiramente, diante da alegação de urgência da parte, passo 

a analise do pedido liminar para suspender o pagamento de alimentos 

compensatórios fixados em favor da autora (ID Num. 25522447 - Pág. 1 e 

seguintes), alegando que as salas comerciais das quais auferia renda se 

encontram desocupadas. Registro que os alimentos foram fixados em 

razão de estar o requerido administrando os imóveis e residindo na casa 

adquirida mediante esforço comum do ex-casal, conforme inclusive 

considerado pelo E. Tribunal de Justiça (ID Num. 20091198 - Pág. 1/4), 

situação que permanece a mesma. Não obstante as salas comerciais 

estejam desocupadas, mantém-se sob a administração e exploração 

exclusiva do requerido que pode, a qualquer tempo, locá-las, cabendo-lhe 

empreender os esforços necessários para tanto, seja para sustento 

próprio, seja para pagamento dos alimentos arbitrados. Outrossim, ao que 

consta, Luiz permanece residindo no imóvel residencial oriundo de 

esforços mútuos das partes durante o relacionamento, enquanto a autora, 

mesmo após viver com o requerido por mais de 35 anos, contando 

atualmente com 57 anos de idade, está despendendo com o pagamento de 

aluguel. Logo, não estando a autora sob a posse e/ou administração de 

quaisquer dos bens, não há situação fática nova apta a ensejar a revisão 

da ordem, razão pela qual mantenho os alimentos compensatórios como 

estabelecidos. Dando prosseguimento ao feito, designo audiência 

preliminar (art. 357, do CPC) para o dia 22/04/2020 às 16h30min, ocasião 

em que será tentada a conciliação entre as partes e, caso não haja 

acordo, decididas as preliminares, fixados os pontos controvertidos e 

deferidas as provas à serem produzidas, saneando-se, assim, o 

processo. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 13/12/ 2019. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005924-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GLAYDSON RUFINO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO PINHEIRO CREPALDI OAB - MT6616/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO GOELLNER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANESIO RIETH OAB - MT25004/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1005924-51.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): GLAYDSON RUFINO RIBEIRO RÉU: GUSTAVO GOELLNER C E 

R T I D Ã O Por ordem da MM. Juíza de Direito desta Vara, Dra. Patrícia 

Cristiane Moreira, redesigna-se a oralidade retro para o dia 11 de março 

2020, às 16h00min, no Gabinete da 2ª Vara Cível deste Fórum. Cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo (CPC, art.455). Primavera do Leste - MT, 13 de 

dezembro de 2019. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 

22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002729-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO OAB - SP0144880A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES OAB - SP171484 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON MIEZERSKI (EXECUTADO)
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SABRINA LOPES TESTA MIEZERSKI (EXECUTADO)

PAULO CESAR MIEZERSKI (EXECUTADO)

VERONICA MIEZERSKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1002729-58.2018.8.11.0037 - PJE Ação de Execução para Entrega de 

Coisa Incerta Exequente: Iharabras S/A Indústrias Químicas Executados: 

Paulo Cesar Miezerski e Outros Vistos etc. O Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no RAI nº 1009566-12.2019.8.11.0000, deu parcial 

provimento ao recurso determinando que a penhora deve recair “somente 

sobre produto da Fazenda São Luiz ou que esteja depositado em qualquer 

dos armazéns citados na preambular do feito executivo, mas que fique 

demonstrado que provenha da citada propriedade”, conforme já decidido 

nos autos do RAI nº 1005635-35.2018.8.11.0000. A empresa Amaggi 

Exportação e Importação Ltda. comunicou ao juízo, em 12/07/2019, o 

depósito judicial do preço líquido de R$469.932,70 (quatrocentos e 

sessenta e nove mil e novecentos e trinta e dois reais e setenta 

centavos), referente a quantidade de produto vendido e entregue pelo 

executado Paulo Cesar Miezerski sem, contudo, declinar a origem dos 

grãos transportados pelos caminhões mencionados. Referida empresa foi 

intimada para informar quanto a origem dos grãos, quantidade de 485.991 

kg (quatrocentos e oitenta e cinco mil novecentos e noventa e um quilos) 

de soja, safra 2018/2019, entregues pelos caminhões de placas (BWN 

3590) – (MJH 0050) – (AIH 3919) – (AFC 2230) – (ADC 3021) – (IBA 6300) 

– (GNF 9777) – (JOZ 6828) – (BYG 6898) – (JYT 1359) – (AEN 7903) – 

(AED 5314), mediante consulta aos arquivos, com remessa do documento 

comprobatório ao Juízo, oportunidade em que apresentou Notas Fiscais 

identificando como a origem dos grãos a Fazenda Rio da Mata (Num. 

26577825). Logo, havendo registro processual da origem dos grãos, 

diversa da Fazenda São Luiz, em cumprimento a decisão proferida pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no RAI nº 

1009566-12.2019.8.11.0000, determino o imediato cumprimento da decisão 

superior, mediante expedição de alvará na forma postulada (Num. 

26596391). No que se refere ao pedido de bloqueio de valores dos 

terceiros (Num. 26587925), importa consignar que esta Juízo está adstrito 

ao cumprimento da determinação judicial superior. Efetivada a citação da 

executada Verônica Miezerski e expirado o prazo para apresentação de 

embargos, concluso para impulso oficial. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 29 de novembro de 2019. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001393-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER PINHEIRO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

Alvara

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003826-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA BARBOSA ANICESIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Alvara

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004200-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDILANIA APARECIDA COUTINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerente do laudo pericial juntado no Id 26584320 bem 

como para impugnar a contestação juntada no Id 22700090.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004200-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDILANIA APARECIDA COUTINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerente do laudo pericial juntado no Id 26584320.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002251-16.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADELCIO SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimo a parte requerente do laudo pericial juntado no Id 26584292.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002251-16.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADELCIO SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimo a parte requerente do laudo pericial juntado no Id 26584292bem para 

impugnar a contestação juntada no Id 21481974.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000779-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO ROCHA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT19365-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerente do laudo pericial juntado no Id 26584313.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000779-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO ROCHA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT19365-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerente do laudo pericial juntado no Id 26584313 bem 

como para impugnar a contestação juntada no Id 12732593.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001867-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BRESSAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WIGNEI MIRANDA DE OLIVEIRA (RÉU)

VANIRDA BRESSAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMOEL DA SILVA OAB - MT0005621A (ADVOGADO(A))

DEBORAH KAROLLINNY DE OLIVEIRA FERREIRA OAB - MT22114/O 

(ADVOGADO(A))

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001867-24.2017.8.11.0037 AUTOR: MARCOS ANTONIO BRESSAN RÉU: 

WIGNEI MIRANDA DE OLIVEIRA, VANIRDA BRESSAN Vistos etc. Intime-se 

a parte autora para proceder a regular digitalização dos documentos que 

instruem a petição inicial, já que incluídos em ordem invertida, conforme 

artigo 14, §1º da Resolução 185/2013 do CNJ c.c. artigo 13-A,§3º, da 

Resolução nº 04/2016, do Tribunal Pleno, em 15 (quinze) dias. Registro 

que o PJe não possui, ainda, ferramenta para que o próprio magistrado 

inverta a posição da página, fato que torna morosa a análise da 

documentaçao, comprometendo a celeridade processual deste e de outros 

processos que aguardam na fila de conclusão. Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 29 de setembro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004594-92.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK MATHIAS BOSIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMARA DE OLIVEIRA PAIVA OAB - MT0015991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE DI DOMENICO CUCATO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NERI PAULO ZANETTE OAB - MT0010310A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E S P A C H O  C ó d i g o  P r o c e s s o  n º . 

1004594-92.2016.8.11.0003 Visto em Correição. O princípio da 

cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 09 de agosto de 2017. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000657-69.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

 

Intimação para comparecer(em) à audiência: Tipo: Conciliação Sala: Sala 

de Conciliação - Fórum Data: 18/10/2017 Hora: 13:30 .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001765-31.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER RODRIGUES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerida do laudo pericial juntado no Id 26584611.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001765-31.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER RODRIGUES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerente do laudo juntado no Id 26584612, bem como para 

impugnar a contestação juntad ano Id 24010487.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001763-61.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerida do laudo juntado no Id 26584602.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001763-61.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerente do laudo juntado no Id 26584602, bem como para 

impugnar a contestação juntada no Id 24002905.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000434-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS VETTORELO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA OAB - MT23565/O-O (ADVOGADO(A))

BARBARA FERNANDA RIVA OAB - MT22317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR BATISTA VILELA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO LUIS ALMEIDA OAB - MT7732/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1000434-48.2018.8.11.0037 

Embargos à Execução Embargante: Vinícius Vettotelo Embargado: 

Josemar Batista Vilela Vistos etc. O embargante foi intimado para declarar, 

mediante emenda da petição inicial, o valor que entende correto, 

apontando o excesso de execução, com apresentação de demonstrativo 

discriminado e atualizado de seu cálculo, em cumprimento ao disposto no 

artigo 917, §3º, do Código de Processo Civil (Id.12037055), e não para 

declinar valor de prejuízos, tampouco para apresentar laudo técnico, 

motivo pelo qual indefiro o requerimento correlato (Id.16013617) e delibero 

pelo processamento dos embargos para exame do outro fundamento 

defensivo (CPC, art. 917, §4º). Certificada a tempestividade, recebo os 

embargos para discussão, sem efeito suspensivo. Ouça-se a parte 

exequente no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art.920, I). O Novo Código 

de Processo Civil erigiu a autocomposição como método principal para 

resolução dos conflitos. Nesse passo, o artigo 139, V, do Código de 

Processo Civil, dispõe que incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e 

mediadores judiciais. Destarte, havendo requerimento expresso de 

designação de sessão de conciliação, remetam-se os autos ao CEJUSC. 

Concluídas as diligências, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 13 de dezembro de 2019. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004014-52.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO IVAN DE BONA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT23943/O 

(ADVOGADO(A))

SAMOEL DA SILVA OAB - MT0005621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DARCI FERRARI (EXECUTADO)

DEJANIRA ALVES LIMA FERRARI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

 

Intimo o exequente para comparecer em cartório e retirar a certidão de 

registro de penhora, mediante o pagamento da guia concernente a 

certidão de tramitação sem busca

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004401-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RIGRANTEC - TECNOLOGIAS PARA SEMENTES E PLANTAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GOMES MACHADO JUNIOR OAB - RS43521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1004401-38.2017.8.11.0037; 

EXEQUENTE: RIGRANTEC - TECNOLOGIAS PARA SEMENTES E PLANTAS 

LTDA EXECUTADO: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA O GESTOR 

JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 12 de fevereiro de 2020, às 

13h40min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. 

Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste - MT, 12 de dezembro de 2019. Ésio Martins 

de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006579-86.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEIXEIRA DE ARAUJO & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL OAB - MT22658/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1006579-86.2019.8.11.0037; 

REQUERENTE: TEIXEIRA DE ARAUJO & CIA LTDA REQUERIDO: SERASA 

S/A. O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento 

a determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 12 de 

fevereiro de 2020, às 14h 00min, na sala de conciliação do Edifício do 

Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam 

cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para que compareçam na 

oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) 

advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do Leste - MT, 12 de 

dezembro de 2019. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 

22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006880-33.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IMDEPA ROLAMENTOS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA FATIMA PASIERPSKI OAB - SC39887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARANA EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1006880-33.2019.8.11.0037; 

AUTOR(A): IMDEPA ROLAMENTOS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA RÉU: 

PARANA EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP O GESTOR 

JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 
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CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 12 de fevereiro de 2020, às 

14h 20min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. 

Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste - MT, 12 de dezembro de 2019. Ésio Martins 

de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006620-53.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR TADEU DE CASTRO BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA OAB - MT23565/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARGO ARINOS & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1006620-53.2019.8.11.0037; 

AUTOR(A): VITOR TADEU DE CASTRO BORGES RÉU: CAMARGO ARINOS 

& CIA LTDA - ME O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. 

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 12 de fevereiro de 2020, às 14h40min, na sala de conciliação 

do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) 

constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para 

que compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

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

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste - MT, 12 de dezembro de 2019. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO 

LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 

- Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006629-15.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO FRITZEN (AUTOR(A))

ADRIANA FERNANDES MEURER FRITZEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISABETE RODRIGUES DE MATOS (RÉU)

LUCAS RODRIGUES MATOS DA ROCHA (RÉU)

MAIARA REGINA MATOS DA ROCHA (RÉU)

BRUNO RODRIGUES MATOS DA ROCHA (RÉU)

 

Intimo o Advogado para a AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

PARA 12/02/2020 15:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006397-03.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1006397-03.2019.8.11.0037; 

AUTOR(A): DALVA ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO RÉU: BANCO PAN O 

GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 19 de 

fevereiro de 2020, às 14 h00min, na sala de conciliação do Edifício do 

Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam 

cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para que compareçam na 

oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) 

advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do Leste - MT, 5 de 

dezembro de 2019. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 

22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006665-57.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA DE BRITO GOMES OAB - RJ125536 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1006665-57.2019.8.11.0037; 

AUTOR(A): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. O 

GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 19 de 

fevereiro de 2020, às 14h40min, na sala de conciliação do Edifício do 

Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam 

cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para que compareçam na 

oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) 

advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do Leste - MT, 12 de 

dezembro de 2019. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 

22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006701-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA & CHAVES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BUSS OAB - MT0019470A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1006701-36.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): SILVA & CHAVES LTDA - ME RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA 

CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR 

LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de 

conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 15h20min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) 

constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para 
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que compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

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

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste - MT, 12 de dezembro de 2019. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO 

LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 

- Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001172-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERILIO VIEIRA DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1001172-70.2017.8.11.0037 Ação de Inexistência de Débito 

c/c Repetição do Indébito, Indenização por Danos Morais Requerente: Erílio 

Vieira de Matos Requerido: Banco BMG S/A Vistos etc. Frustrada a 

tentativa de composição, intimem-se as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as objetivamente, em 15 

(quinze) dias. Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o 

estado do processo (CPC, art.354-357). Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 20 de setembro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001172-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERILIO VIEIRA DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1001172-70.2017.8.11.0037 Ação de Inexistência de Débito 

c/c Repetição do Indébito, Indenização por Danos Morais Requerente: Erílio 

Vieira de Matos Requerido: Banco BMG S/A Vistos etc. Frustrada a 

tentativa de composição, intimem-se as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as objetivamente, em 15 

(quinze) dias. Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o 

estado do processo (CPC, art.354-357). Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 20 de setembro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 31207 Nr: 3403-44.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EZILDO HENNERICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 

10752-B, ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893

 Processo nº 3403-44.2004.811.0037 (Código 31207)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Guimarães Agrícola Ltda

Executado: Antônio Ezildo Hennerich

Vistos etc.

Intime-se o executado para que forneça no prazo de 15 (quinze) dias, a 

exata localização do veículo FORD/F75, PLACA ABX-4188, ano 1981, em 

razão do princípio da cooperação que rege o CPC, bem como, sob a pena 

de lhe recaírem os efeitos do artigo 774 do Código de Processo Civil e ss.

Expirado o prazo, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 23 de abril de 2019.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136607 Nr: 8020-95.2014.811.0037

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POINTER FORT COMERCIO DE ELETRO 

ELETRONICOS LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RODRIGO DE ASSIS TORRES - OAB:121.429/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 Certifico nesta data que intimo as partes a manifestarem-se acerca do 

petitório de f.59/68. no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71088 Nr: 3402-49.2010.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI APARECIDA MAGANHA, MARCOS EDUARDO 

LONARDONI, EDINALDO RODRIGUES, WALDOMIRO DE AZEVEDO REIS, 

LUCIA MARIA DORNELES REIS, CESAR FERREIRA MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DELFI RUARO - ESPÓLIO, Luiz Carlos 

Ruaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS HERINGER - 

OAB:RS/40.044, REJANES DELI ZEN VISNIESKI - OAB:MT/4927B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 C E R T I D Ã O

Por determinação da MM. Juíza de Direito desta Vara, Dra. Patrícia 

Cristiane Moreira, redesigna-se a oralidade retro, f. 473, para o dia 11 de 

março 2020, às 15h00min, no Gabinete da 2ª Vara Cível deste Fórum.

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455).

Primavera do Leste-MT, 13 de dezembro de 2019.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118712 Nr: 1082-21.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR CARDOSO DA SILVA, VALDEMAR CARDOSO 

DA SILVA, IEDA ALDAVE DA SILVA, JEANINE CASTRO SILVA BRASIL, 

MARIO LUIS SOARES BRASIL, JADER CARDOSO DA SILVA, JAQUELINE 

MARTINS DE LELLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR MARTIGNAGO, ROSIMERY 

TEREZINHA MIRANDA, VALENTIN MARTIGNAGO, CELIA MACHNIC 

MARTIGNAGO, ÉDSON LEANDRO MARTIGNAGO, VILMAR MARTIGNAGO - 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, 

Françoise Heinze - OAB:OAB/RS 52.293, SERGIO BRAIBANTE PEREZ - 

OAB:25.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651
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 Intimo a parte autora a manifestar-se acerca das correspondencias 

devolvidas encartadas aos autos fl. 127v. No prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13323 Nr: 1756-53.2000.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLVEPAR DA AMAZÔNIA S/A-INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO PIRES DE ARAÚJO, ADEMIR 

FABRÍCIO GARCIA DE CARVALHO, ADEMIR PEREIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:MT.5.581-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Certifico nesta data que intimo a parte autora a manifestar-se acerca das 

correspondencias devolvidas encartadas aos autos fl. 363v. No prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152068 Nr: 5327-07.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORÇA TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE POSTOS 

DE COMBUSTÍVEIS E BENS LTDA - EPP, GIOVANI DADALT CRESPANI, 

ALINE VIECILI CRESPANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO RICARDO MARTINS 

DE SOUZA - OAB:SP 238.100, MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - 

OAB:SP 160.487, SILVIA COUTINHO PEDROSO - OAB:SP 315.772, 

VANESSA REGINA PIUCCI - OAB:SP 199.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente a manifestar do termo de penhora de 

fls.423/424.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178384 Nr: 9788-85.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MEDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÉO JUNIOR CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente a manifestar das fls. 153/155. Prazo de 15 dias.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004234-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO que, foram efetuadas as 

anotações devidas no sistema acerca do retorno destes autos da 

Segunda Instância. Nos termos da legislação vigente, art. 2º, inciso III, letra 

"j", impulsiono os autos, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, promovendo, se for o caso, a 

execução do decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007352-34.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO GOMES PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007352-34.2019.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: AGUINALDO GOMES PEREIRA Vistos. O não recolhimento 

das custas processuais impõe o cancelamento da distribuição, com a 

consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse 

sentido, cita-se precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS 

INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 

334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que 

opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 

EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como eventual diligência, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 

290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 13 de dezembro de 2019. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005209-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEAI UNI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA OAB - MT24321/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1005209-43.2017.8.11.0037 

EXEQUENTE: ROSA PEAI UNI EXECUTADO: BANCO BMG S.A SENTENÇA 

Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por ROSA PEAI 

UNI em face de BANCO BMG S.A, devidamente qualificados nos autos. 

Intimada para cumprir voluntariamente a condenação, a parte executada 

efetuou o pagamento do valor executado (ID nº 16006806). Intimada à 

parte autora para se manifestar sobre a petição de ID nº 16006806, 

permanecendo inerte conforme certificado no IDs nº 17400233, 1853586, 

1875299 e 24840545. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme comprovado no ID nº 16006806. Com 

efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o 

exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A AÇÃO, com fundamento no 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

expeça-se alvará judicial eletrônico para levantamento dos valores 

depositados no ID nº 16006806, conforme os dados bancários de ID nº 

12431108. Após arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 13 de dezembro de 2019. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001219-10.2018.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

NEUSIRENE DA SILVA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1001219-10.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: NEUSIRENE DA SILVA SOUZA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA SENTENÇA Vistos. Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por NEUSIRENE DA SILVA SOUZA 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, devidamente 

qualificados nos autos. Intimada para cumprir voluntariamente a 

condenação, a parte executada efetuou o pagamento do valor executado 

(ID nº 24998220). No ID nº 25491403, a parte exequente pugnou pelo 

levantamento dos valores depositados e pela extinção do processo. É a 

síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico 

que houve o cumprimento da obrigação objeto desta demanda, conforme 

comprovado no ID nº 24998220. Com efeito, o artigo 924 do Código de 

Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, contemplando, 

em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o 

devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, 

EXTINTA A AÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará judicial 

eletrônico para levantamento dos valores depositados no ID nº 24998220, 

conforme os dados bancários de ID nº 25491403. Após arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 13 de dezembro de 2019. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000559-84.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

EDSON VANDER DIAS JUNIOR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS REZENDE OAB - MT0008987A (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

que sejam intimadas as partes para requerer o que entender de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005480-81.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO OAB - SP330002 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIO BRUNETTA (REQUERIDO)

ELOI BRUNETTA (REQUERIDO)

ELOIR BRUNETTA (REQUERIDO)

HELIO BRUNETTA (REQUERIDO)

EURICO BRUNETTA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

que seja intimado o advogado da parte autora para requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002295-35.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO HOLDERBAUN MEYER (AUTOR(A))

JOSE CARLOS MEYER (AUTOR(A))

NELSON LUIZ MEYER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE NERY MARIA OLDERBAUN MEYER (RÉU)

MARIA LUCIA MEYER PEREIRA (RÉU)

CLARA MARIA MEYER ARAUJO (RÉU)

SONIA MEYER REIS (RÉU)

ANGELA MARIA MEYER (RÉU)

CARLOS MEYER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THOMAZ RICARDO LOPES VALLE DE BRITTO RANGEL OAB - GO39233 

(ADVOGADO(A))

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO OAB - MT0009581A-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

que seja intimada a parte autora para impugnar a contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005460-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILANIA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005460-27.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: SILANIA MARIA DA 

SILVA Vistos. Proceda-se a busca do endereço da parte requerida 

SILANIA MARIA DA SILVA (CPF: 533.811.736-34), através dos convênios 

do TJMT. Inclua-se a minuta de pedido de informações. Realizadas as 

diligências, intime-se a parte requerente para requerer o que entender de 

direito em 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 12 de dezembro de 2019. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007440-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLORESNI DA SILVA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON SCHULTZ DE BARROS (EXECUTADO)

ELAINE APARECIDA SCHULTZ DE BARROS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007440-09.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: FLORESNI DA SILVA NETO EXECUTADO: ELAINE 

APARECIDA SCHULTZ DE BARROS, CLEVERSON SCHULTZ DE BARROS 

Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por 

FLORESNI DA SILVA NETO em face de ELAINE APARECIDA SCHULTZ DE 

BARROS e CLEVERSON SCHULTZ DE BARROS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. No ID nº 23135896, as partes realizaram 

composição amigável nestes autos e pugnaram pela homologação do 

acordo e a suspensão do feito até a liquidação final da dívida. No ID nº 

25591888, a parte executada informa o pagamento da primeira parcela e 

pugna pela liberação das restrições inseridas no ID nº 21166282. É a 

síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico 

que houve acordo entre as partes litigantes, devidamente representadas 

por seus procuradores, as quais estabelecem parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela 
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qual pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, requerem 

a suspensão e a posterior extinção do feito. Assim sendo, como as partes 

apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio e sendo direito 

transigível, devida é a homologação por ato judicial. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o ACORDO acima entabulado, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão. Determino a suspensão do processo até 30/10/2020, nos termos 

dos artigos 313, II, 921, I e 922, todos do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, intimem-se as partes para informarem se o acordo foi 

integralmente cumprido. Após certifique-se e concluso para sentença. 

Sem prejuízo, antes de analisar o pedido de ID nº 25591888, intime-se a 

parte executada para juntar o comprovante de pagamento da primeira 

parcela, bem como apresentar os dados bancários para liberação dos 

valores bloqueados no ID nº 22327260. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 16 de dezembro de 2019. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006225-32.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONYVALDO CANDIDO DE FATIMA (AUTOR(A))

RONAYR CANDIDO DE FATIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANDERSON CARVAJAL QUISPE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006225-32.2017.8.11.0037. AUTOR(A): RONAYR CANDIDO DE FATIMA, 

RONYVALDO CANDIDO DE FATIMA RÉU: RANDERSON CARVAJAL 

QUISPE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por RONYVALDO CANDIDO DE FÁTIMA e RONAIR CANDIDO DE 

FATIMA em face de RANDERSON CARVAJAL QUISQUE, todos 

devidamente qualificados nos autos. Alegam, em síntese, que, no dia 13 

de dezembro de 2017, foram acusados falsamente de cometerem furto de 

uma arma calibre 40, marca Taurus 640, nº 72614, no momento em que 

estava montando um guarda-roupa na residência do requerido. Relatam 

que foram conduzidos até a Delegacia de Polícia de Roubos e Furtos para 

lavrar o Boletim de Ocorrência (ID nº 11210109), ocasião em que foram 

informados que o bem foi encontrado na residência do requerido. Por 

conta disso, pugnam pela condenação do requerido pelos danos morais 

no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), pelos danos que lhe foram 

causados. Nos IDs nº 13967269 e 13967326, a parte requerida foi 

devidamente citada, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo 

concedido para resposta (ID nº 15847816). É o relatório. Fundamento e 

Decido. O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem 

sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos 

processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem 

presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a 

receber um julgamento com resolução de mérito. De início, tendo em vista a 

ausência de apresentação de contestação pela parte requerida, DECRETO 

SUA REVELIA, com fulcro no artigo 344 do Código de Processo Civil. Pela 

prévia análise dos autos, verifica-se que não razão assiste aos 

requerentes. Senão, vejamos. A ideia de responsabilidade civil vem do 

princípio de que aquele que causar dano a outra pessoa, seja ele moral ou 

material, deverá restabelecer o bem ao estado em que se encontrava 

antes do seu ato danoso e, caso o restabelecimento não seja possível, 

deverá compensar aquele que sofreu o dano. A configuração do dever de 

indenizar pela responsabilidade civil demanda a existência de conduta 

comissiva ou omissiva voluntária, relação de causalidade entre o dano 

sofrido pela vítima e a conduta do agente, dano e culpa. O artigo 186 do 

Código Civil vigente estabelece que: “Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. De outro norte, 

o art. 927, “caput”, do mesmo diploma legal, preceitua que “aquele que, por 

ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. O ordenamento jurídico exige, como requisitos da 

responsabilidade civil, o implemento da culpabilidade do agente (ilicitude do 

ato), o dano decorrente do ato, bem como o nexo de causalidade entre a 

atitude do agente e o prejuízo suportado pelo lesado. Assim, para a 

responsabilização civil é indispensável a concorrência de seus 

pressupostos. Consubstanciam-se na existência de uma ação comissiva 

ou omissiva qualificada juridicamente; a ocorrência de um dano moral ou 

patrimonial e o nexo de causalidade entre o dano e a ação que o produziu. 

In casu, em análise as provas coligidas aos autos, não foi comprovado o 

dano moral causado aos requerentes mencionado na peça inicial. Dispõe o 

artigo 373 do Código de Processo Civil, que trata da distribuição do ônus 

da prova: “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Assim, o 

ônus da prova cabe a quem alega, salvo nos casos em que é possível a 

inversão, consoante dispõe o §1º acima transcrito e quando houver 

hipossuficiência na relação subjacente à demanda, como no direito 

consumerista. Nesse sentido, ao polo ativo cabe fazer prova das 

alegações de seu interesse (fatos constitutivos do seu direito) e ao polo 

passivo incumbe comprovar aquilo que apresentou em sua resposta 

(fatos extintivos, impeditivos e modificativos no direito do autor). 

Analisando os autos, verifico que o direito não milita em favor dos 

requerentes, vez que suas alegações não foram devidamente 

comprovadas. Não se desincumbiram os requerentes em demonstrar o 

nexo causal entre a suposta acusação de crime e a ocorrência de dano 

moral capaz de lhe causar profundo abalo emocional. Em que pese a 

revelia do requerido, nos argumentos tecidos pelos autores e nas provas 

trazidas aos autos, verifica-se que o boletim de ocorrência de ID nº 

11210114, por si só, não é prova robusta para mensurar e caracterizar o 

dano moral sofrido pelos autores, de modo que não se revela presente o 

dever de indenizar, ante a ausência de prova quanto ao dano causado a 

moral dos requerentes. Senão, vejamos: RESPONSABILIDADE CIVIL - 

Dano moral – Calúnia não comprovada - Ônus de provar os fatos alegados 

na petição inicial que incumbe ao autor (art. 373, I, CPC)– Pedido 

improcedente – Ratificação dos fundamentos da sentença (art. 252, 

RITJSP/09) – Recurso improvido. (TJ-SP 10000986820158260607 SP 

1000098-68.2015.8.26.0607, Relator: Luiz Antonio de Godoy, Data de 

Julgamento: 20/06/2018, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

20/06/2018). CALÚNIA. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE FURTO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RÉUS QUE TERIAM ACUSADO OS 

AUTORES DE FURTAR MATERIAIS DE UMA OBRA EM EXECUÇÃO. 

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA QUE CORROBORE 

COM A VERSÃO NARRADA NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUTOR QUE 

NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS 

CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373 , I , DO 

NCPC . AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE 

DOS AUTORES. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. SENTENÇA 

CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006811152, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 

27/06/2017). Assim, considerando as lições colimadas, bem como o 

conjunto probatório jungido nos autos, o pedido de indenização por danos 

morais não merece acolhimento, pois não verifico qualquer conduta por 

parte do requerido que tenha violado o direito dos autores. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, c/c artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Custas e honorários advocatícios pelos requerentes, os quais fixo em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de dezembro de 2019. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002727-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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DEBORA CRISTINA DA CUNHA (RÉU)

CREUZA APARECIDA DA CUNHA (RÉU)

SERRANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002727-88.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA RÉU: SERRANA MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP, CREUZA APARECIDA DA CUNHA, 

DEBORA CRISTINA DA CUNHA Vistos. Proceda-se a busca do endereço 

das partes requeridas, através dos convênios do TJMT. Inclua-se a minuta 

de pedido de informações. Realizadas as diligências, intime-se a parte 

requerente para requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 16 de dezembro de 2019. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001312-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON PALMEIRA ORMONDES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001312-07.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: EDSON PALMEIRA 

ORMONDES Vistos. Considerando que não foi possível citar a parte 

requerida, bem como localizar o bem objeto da ação, conforme certidão de 

ID 10431439, 12500059, 13088431 e 19070632, defiro o pedido de 

conversão da ação de busca e apreensão em EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL por estar em conformidade com os preceitos legais. 

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

pagamento do débito, devendo, se necessário, previamente ser 

providenciado o depósito das despesas pela parte exequente. Não 

havendo pagamento pela executada, cumpra-se na forma do artigo 829, 

§1º, do Código de Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil, ressaltando-se que o pagamento, nos termos do 

artigo 827, §1º, desse mesmo Código, importa na redução pela metade 

desse valor. No cumprimento do ato citatório, deverá ser a parte 

executada cientificada do que preceituam os artigos 914, 915, 916 e 917, 

todos do Código de Processo Civil. Proceda-se a Secretaria as devidas e 

necessárias anotações, inclusive no Ofício de Distribuição Judicial local, 

se o caso. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 12 de dezembro de 2019. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002024-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002024-60.2018.8.11.0037. AUTOR(A): NELSON DO NASCIMENTO RÉU: 

ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ Vistos. Compulsando os autos, verifico 

que ocorreu um defeito na gravação dos depoimentos colhidos na 

audiência retro, assim ante a impossibilidade da recuperação da mídia, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13/02/2020, às 

14:00. Intimem-se as partes para comparecerem a nova oralidade, bem 

como as testemunhas ouvidas na audiência retro. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 13 de 

dezembro de 2019. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002613-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA PEREIRA MICHELON (EXECUTADO)

JOSE ALECIO MICHELON (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002613-86.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: JOSE ALECIO MICHELON, MARCIA MARIA PEREIRA 

MICHELON Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL ajuizado pelo BANCO BRADESCO em face de JOSE 

ALECIO MICHELON e OUTRO, todos devidamente qualificados nos autos. 

No ID nº 22393342, as partes realizaram composição amigável e o acordo 

foi homologado (ID nº 23786718), oportunidade em que foi determinada a 

suspensão dos autos até o cumprimento total da obrigação. No ID nº 

27452164, a parte exequente informa o descumprimento do acordo e 

pugna pelo prosseguimento do feito. Ademais, nos termos do artigo 922, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil: Art. 922. Convindo as 

partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido 

pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a 

obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, 

o processo retomará o seu curso. Assim, intime-se a parte exequente 

para, em 10 (dez) dias, trazer aos autos certidão atualizada das 

matrículas dos imóveis indicados, quando, então, será analisado o pedido 

de ID nº 27452164. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de dezembro de 2019. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001121-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON RODRIGUES DE CARVALHO (EXECUTADO)

LUCIRENE MARIA ALMEIDA CARVALHO (EXECUTADO)

CLEONICE RODRIGUES CARVALHO (EXECUTADO)

AMC ARTES GRAFICAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001121-59.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: AMC ARTES GRÁFICAS 

LTDA - ME, AMILTON RODRIGUES DE CARVALHO, CLEONICE RODRIGUES 

CARVALHO, LUCIRENE MARIA ALMEIDA CARVALHO Vistos. Defiro o 

pedido retro e, em consonância com o disposto no artigo 921, III, §1º, do 

Código de Processo Civil, DETERMINO a suspensão da execução pelo 

prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 

Decorrido o referido prazo sem que sejam localizados os executados ou 

que sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o 

arquivamento dos autos, independente de nova intimação, oportunidade 

em que começará a correr o prazo de prescrição intercorrente. Após, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a prescrição 

intercorrente de que trata o §4º do referido artigo, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Consigno que os autos poderão ser desarquivados para 

prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados 

bens penhoráveis. Observadas às formalidades legais proceda-se com as 

baixas necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito 

ao arquivo provisório até o prazo final da suspensão. Intimem-se. Cumpra, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 16 de dezembro de 2019. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005127-41.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA ROSPIERSKI DE SENA OAB - 011.795.171-48 

(REPRESENTANTE)

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT20967-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MYRIAN PAVAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005127-41.2019.8.11.0037. AUTOR(A): DANIELA ROSPIERSKI DE SENA 

REPRESENTANTE: GIOVANA ROSPIERSKI DE SENA RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. Ciente da interposição de 

Agravo de Instrumento (ID nº 25835685). Mantenho a decisão agravada 

pelos seus próprios fundamentos. Cumpra-se integralmente a decisão de 

ID nº 24647855, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Intimem-se. Primavera do Leste/MT, 16 de dezembro de 2019. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001244-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA FRANCO (EXECUTADO)

JAMILSON TEIXEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

ADRIANA FRANCO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001244-23.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: ADRIANA FRANCO - ME, 

ADRIANA FRANCO, JAMILSON TEIXEIRA DOS SANTOS Vistos. Defiro o 

pedido retro e, em consonância com o disposto no artigo 921, III, §1º, do 

Código de Processo Civil, DETERMINO a suspensão da execução pelo 

prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 

Decorrido o referido prazo sem que seja localizado o executado ou que 

sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o arquivamento 

dos autos, independente de nova intimação, oportunidade em que 

começará a correr o prazo de prescrição intercorrente. Após, intimem-se 

as partes para se manifestarem sobre a prescrição intercorrente de que 

trata o §4º do referido artigo, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno que 

os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução 

se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Observadas 

às formalidades legais proceda-se com as baixas necessárias no relatório 

estatístico da corregedoria, levando o feito ao arquivo provisório até o 

prazo final da suspensão. Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de dezembro de 

2019. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000734-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE OLIVEIRA CLARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000734-10.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANDREA MARIA LACERDA 

PLAVIACK REQUERIDO: ANTONIO DE OLIVEIRA CLARES Vistos. Indefiro o 

requerimento retro, vez que não há comprovação nos autos de que foram 

esgotados todos os meios de citação da requerida, ressaltando-se que a 

citação por edital é medida extrema e só deve ser utilizada quando a parte 

autora não lograr êxito para localização da parte requerida. Dessa forma, 

intime-se a parte requerente para, em 05 (cinco) dias, dar prosseguimento 

ao feito. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de dezembro de 2019. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002974-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEREU CARLOS PARMIGIANI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002974-06.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: NEREU CARLOS PARMIGIANI Vistos. Defiro o requerimento 

de ID nº 19834668. Assim, proceda-se a penhora e avaliação do imóvel 

registrado no CRI da Comarca de Poxoréu/MT, sob matrícula nº 3.824, bem 

como a intimação dos credores preferenciais, se existentes, para que se 

manifestem nos autos. Após a avaliação, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido prazo, certifique-se o 

necessário e voltem os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 16 de dezembro de 2019. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006643-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006643-33.2018.8.11.0037. AUTOR(A): LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que não foi possível realizar a intimação 

da parte autora e, em decorrência disso, ela não compareceu na perícia 

designada por este juízo. Consigno que a preclusão ocorrerá quando a 

parte, intimada pessoalmente para a perícia médica, não justificar a sua 

ausência. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL 

REALIZADA. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE. PRECLUSÃO. 

SENTENÇA MANTIDA. A parte interessada deverá ser intimada 

pessoalmente para comparecer ao local e data designada para exame 

pericial. Após devidamente intimado, se o autor não compareceu na data, 

hora e local determinados para a realização da perícia, sem que houvesse 

justificativa plausível para a sua ausência, ocorre a preclusão da prova 

pericial - O ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito, conforme o disposto no art. 373, I, do Código de 

Processo Civil. Logo, não havendo nos autos elementos comprobatórios 

que as lesões decorreram de acidente de trânsito envolvendo veículo 

automotor, não há que se falar no dever de indenizar. (TJ-MG - AC: 

10702150585926001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 

19/11/2019, Data de Publicação: 28/11/2019) Ademais, presumem-se 

válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda 

que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação 

temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, 

fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega 

da correspondência no primitivo endereço, nos termos do artigo 274, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, justifique a ausência 

na perícia médica. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de dezembro de 2019. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001312-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON PALMEIRA ORMONDES (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente, 

Provimento nº 56/2007-CGJ e artigo 1.238 da CNGC/MT, IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o pagamento do valor 

remanescente de custas e taxas processuais, conforme cálculo retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005364-75.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. O. S. (AUTOR(A))

L. H. O. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL DIOZ SILVA NETO OAB - MT19337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. B. D. B. -. P. D. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LETICIA RUBERT CAMPANHONI OAB - MT18775/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN RUIZ DA SILVA OAB - MT25599/O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS CAMPANHONI OAB - MT19150/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

que seja intimada a parte autora para impugnar a contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005127-41.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA ROSPIERSKI DE SENA OAB - 011.795.171-48 

(REPRESENTANTE)

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT20967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

que seja intimada a parte autora para impugnar a contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005127-41.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA ROSPIERSKI DE SENA OAB - 011.795.171-48 

(REPRESENTANTE)

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT20967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005127-41.2019.8.11.0037. AUTOR(A): DANIELA ROSPIERSKI DE SENA 

REPRESENTANTE: GIOVANA ROSPIERSKI DE SENA RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. Ciente da interposição de 

Agravo de Instrumento (ID nº 25835685). Mantenho a decisão agravada 

pelos seus próprios fundamentos. Cumpra-se integralmente a decisão de 

ID nº 24647855, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Intimem-se. Primavera do Leste/MT, 16 de dezembro de 2019. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001457-92.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER COSTA PARDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIMOFEI OVCHINNIKOV (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001457-92.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: WAGNER COSTA PARDO 

EXECUTADO: TIMOFEI OVCHINNIKOV Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por WAGNER COSTA PARDO em face 

de TIMOFEI OVCHINNIKOV, ambos devidamente qualificados nos autos. No 

ID nº 27373226, a parte exequente concorda com os valores pagos pelo 

executado e pugna pela extinção do feito. É a síntese do relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve o 

cumprimento da obrigação objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 

do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, 

contemplando, em seu inciso III, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, 

quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR 

SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, III, do 

Código de Processo Civil. Custas processuais, se houver, pela parte 

executada. Sem honorários advocatícios. Certificado o trânsito em julgado, 

expeça-se alvará judicial eletrônico para levantamento dos valores 

depositados no ID nº 27298546, conforme os dados bancários indicados. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

16 de dezembro de 2019. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005959-74.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA TEREZINHA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIANA BEZERRA DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005959-74.2019.8.11.0037. AUTOR(A): SANTA TEREZINHA 

INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA RÉU: MARIA LUCIANA BEZERRA 

DOS SANTOS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida SANTA TEREZINHA 

INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA em face de MARIA LUCIANA 

BEZERRA DOS SANTOS, ambos devidamente qualificados nos autos. No 

ID nº 27346387, as partes realizaram composição amigável e pugnaram 

pela homologação do acordo. É a síntese do relatório. Fundamento e 

decido. Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as 

partes litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual 

pugnam pela homologação do acordo. Assim sendo, como as partes 

apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio e sendo direito 

transigível, devida é a homologação por ato judicial. Ante o exposto, 

HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado, para que produza seus 
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jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

sentença, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Custas e honorários advocatícios nos termos do acordo. 

Ante a renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 16 de dezembro de 2019. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005513-71.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE DA SILVA GARCIA SANTOS (RÉU)

CONVENIENCIAS CENTRAL BEER LTDA - EPP (RÉU)

MARCOS ADRIANO DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005513-71.2019.8.11.0037. AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO RÉU: CONVENIÊNCIAS CENTRAL BEER LTDA - EPP, 

MARCOS ADRIANO DOS SANTOS, FRANCIELE DA SILVA GARCIA 

SANTOS Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO em face de CONVENIÊNCIAS 

CENTRAL BEER LTDA - EPP e OUTROS, todos devidamente qualificados 

nos autos. No ID nº 27021848, a parte exequente informa que houve o 

pagamento integral da divida pelas partes executadas e pugna pela 

extinção do feito. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo 

Civil elenca as formas de extinção da execução, contemplando, em seu 

inciso III, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o devedor 

satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, III, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Ante a renúncia 

do prazo recursal, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 16 de dezembro de 2019. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 74368 Nr: 6687-50.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO PRIETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO ANTON, JUARES DORNELLES 

BARBOSA, MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, HOMERO 

STABELINI MINHOTO - OAB:26.346/SP, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116353/SP

 Processo nº 6687-50.2010.811.0037 (Código 74368)

Vistos em correição.

Sobre a petição de fls. 559/566, diga as partes requeridas, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 13 de dezembro de 2019.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 153868 Nr: 6186-23.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Garibaldi de Carvalho, ODETE FATIMA DE 

CARVALHO BERVIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128341

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que, à fl. 92, foi fixada multa diária no 

valor de R$200,00 (duzentos reais) pelo descumprimento da decisão de 

fls. 61/62, a qual determinou que o requerido, no mesmo prazo da 

contestação, colacionasse aos autos o contrato do seguro “Bradesco 

Vida”.

Todavia, até o presente momento o requerido não juntou aos autos o 

contrato vindicado, de modo que, nos termos do artigo 537, §1º, II, do 

Código de Processo Civil, majoro a multa anteriormente fixada para 

R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Sem prejuízo, intime-se, pessoalmente a parte requerida para juntar o 

contrato “Bradesco Vida”, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 13 de dezembro de 2019.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 129886 Nr: 2641-76.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT/ 11877-A, GILBERTO BORGES DA SILVA - OAB:PR 

58647, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:18678/A

 Processo nº: 2641-76.2014.811.0037 (Código 129886)

Vistos em correição.

Ante o teor da petição retro, não mostra-se cabível o deferimento de 

levantamento de valores dos depósitos realizados, visto se tratar ainda de 

ação de conhecimento, razão pela qual indefiro o pedido.

Para prosseguimento do feito, intimem-se as partes para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, 

com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de dezembro de 2019.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184488 Nr: 1150-29.2017.811.0037

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO, LIDIA DAL ROVERE 

PATRICIO, RICARDO RUDE PATRÍCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a necessidade e 

pertinência da mesma, valendo o silêncio pela inexistência, no prazo de 

15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 140266 Nr: 10383-55.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA CRUZ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA ANDRE BRANDAO - 

OAB:214.627 OAB/RJ, CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS - OAB:MT 

17.748/O, JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - OAB:37156, Luana 

Klimiuk - OAB:MT 18089, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - 

OAB:3662

 Processo nº: 10383-55.2014.811.0037 (Código 140266)

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que ocorreu um defeito na gravação do 

depoimento colhido na audiência retro. Assim ante a impossibilidade da 

recuperação da mídia, redesigno audiência de instrução e julgamento para 

o dia 13/02/2020, às 15:00.

Intimem-se as partes para comparecerem a nova oralidade, bem como as 

testemunhas ouvidas na audiência retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 13 de dezembro de 2019.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172839 Nr: 6734-14.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA MELQUIADES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:MT/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68221 Nr: 531-46.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CRUZ DE MOURA, FRANCISCA MARIA 

DE ALMEIDA LIMA, MAURO SÉRGIO DE ALMEIDA LIMA DE MOURA - 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:MT 16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117749 Nr: 104-44.2013.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MANUEL DE ALBUQUERQUE E CIA LTDA 

- ME, NARA CINTHYA NASCIMENTO SILVA, JOSÉ MANUEL DE 

ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NARA CINTHYA NASCIMENTO SILVA, 

Cpf: 70190122137, Rg: 2579906-1, Filiação: Maria Conceição Nascimento 

e Armando Ferreira da Silva, data de nascimento: 29/11/1972, 

brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, convivente, gerente 

administrativo, Telefone 66-8111-2707. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 58.237,38 (Cinquenta 

e oito mil e duzentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos) 

especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao 

prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de 

pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

32.983.165/0001-17, com sede na Av. Brasil, nº. 189 – centro de Campo 

Verde, e sede na cidade de Primavera do Leste/MT, CNPJ nº. 

74.040.056/0001-06, estabelecida à Rua Blumenau, n.º 262, centro, por 

intermédio de seus procuradores que subscrevem a presente, todos com 

escritório profissional à Avenida David Riva, 250 – Bairro Jardim Riva em 

Primavera do Leste/MT, vem à presença de V. Exa., para com fulcro no 

artigo 1,102 – A,B e C, do Código de Processo Civil propor a presente 

AÇÃO MONITÓRIA em desfavor de: JOSE MANUEL DE ALBUQUERQUE E 

CIA LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 

13.194.283/0001-00, LOCALIZADA NA rua H, nº. 2861 na cidade de 

Primavera do Leste, e seus avalistas NARA CINTHYA NASCIMENTO 

SILVA, brasileira, convivente, gerente administrativo, inscrita no CPF sob 

nº. 701.901.221-37, residente e domiciliada na av. Porto Alegra, s/n nesta 

urbe e JOSE MAUEL DE ALBUQUERQUE, brasileiro, convivente, gerente 

administrativo, inscrito no CPF sob nº. 758.042.801-63 e no RG nº. 

V7310029, residente e domiciliado na av. Porto Alegre, s/n, cidade de 

Primavera do Leste. Pelos fatos fundamentados a seguir expostos. Os 

requeridos formalizaram com a instituição bancária um Cédula de Crédito 

Bancária nº. B233557, com limite de crédito bancário e limite para cheque, 

com número 13887-8 na unidade de atendimento agência 0802-05. A 

referida proposta foi pactuada no dia 16 de abril de 2012. No entanto, os 

requeridos usufruíram do benefício de limite de crédito e não adimpliram a 

presente dívida, a qual encontra-se vencida e alcança o montante no valor 

de R$ 23.485,06 (vinte e três mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e 

seis centavos), posição do débito em 23 de novembro de 2012. Diante do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 383 de 513



inadimplemento, e das várias tentativas frustradas de tentar solucionar a 

pendência amigavelmente, não restou outra alternativa para o requerente 

do que recorrer à via judicial para ver valer o seu direito. DO 

REQUERIMENTO Diante de todo o exposto, requer se digne Vossa 

Excelência, a determinar a citação dos requeridos, residentes e 

domiciliados nos endereços em epígrafe, expedindo-se MANDADO 

MONITÓRIO para que o devedor pague a dívida no valor de R$23.485,06 

(vinte e três mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e seis centavos), 

segundo estabelece o artigo 1.102b do Código de Processo Civil. Requer 

em não sendo paga a dívida nem oferecido embargos no prazo legal, que 

V. Exa., constitua de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, 

prosseguindo-se na forma prevista no Livro I, Título VIII, Capítulo XV, do 

Código de Processo Civil, nos termos da parte final do artigo 1.102C, do 

mesmo diploma legal. Protesta provar o alegado, por todos os meios de 

prova em direito admitidos, sem exclusão de nenhuma, notadamente pelo 

depoimento pessoal dos requeridos e juntada de novos documentos. 

Dá-se à causa o R$23.485,06 (vinte e três mil quatrocentos e oitenta e 

cinco reais e seis centavos)

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Ante a impossibilidade de citar a 

parte executada NARA CINTHYA NASCIMENTO SILVA pessoalmente 

cite-a, via edital com prazo de 20 (vinte) dias para que se considere 

realizada a citação, nos termos do artigo 256 e 257, III, ambos do Código 

de Processo Civil.Após, em caso de inércia da parte executada no prazo 

previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o 

Defensor Público atuante na comarca, como curador especial, em 

consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de 

Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.Em seguida, 

dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, no prazo 

legal.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 18 de novembro de 2019.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Katiúscia Sandra Ramos 

Silva, digitei.

Primavera do Leste, 12 de dezembro de 2019

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 118359 Nr: 711-57.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILELA & MENDONÇA LTDA, SANDRO 

VILELA, RENATA NAVES MENDONÇA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:MT 5367, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:MT 7074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº: 711-57.2013.811.0037 (Código 118359)

Vistos.

Ante a determinação de suspensão dos atos constritivos sob o imóvel 

penhorado neste feito em razão dos embargos de terceiro opostos, 

intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 2019.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119039 Nr: 1424-32.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PASCHOAL CREMA, MARIANA DE SOUSA 

CREMA, CAROLINE MENANI CREMA, LARA DE LOURDES FORTES CREMA, 

MARIA ANTONIA VARNIER CREMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PASCHOAL CREMA - 

OAB:MT 19499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26417A

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte REQUERIDA para apresentar as contrarrazões do 

recurso, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 40945 Nr: 3450-47.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LONARDONI, CARLOS JOSÉ FILIPPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO GONÇALVES - OAB:MT/ 8.798-A

 Processo nº: 3450-47.2006.811.0037 (Código 40945)Vistos em 

correição.Compulsando os autos verifico que foi expedido ofício na data 

de 17/10/2019 para penhora do valor de R$ 14.021,12 (quatorze mil e vinte 

e um reais e doze centavos). Contudo, tal valor havia sido indicado na 

data de 28/04/2015, estando, portanto, desatualizado.Assim, intime-se 

parte exequente para indicar o valor remanescente, no prazo de 10 (dez) 

dias.Com a juntada do cálculo, oficie-se ao Juízo da 2º Vara Cível para 

que proceda a penhora no rosto dos autos de código 11961, no montante 

a ser indicado.Efetivada a penhora, intime-se o executado, por seu 

advogado, nos termos do artigo 841 do Código de Processo Civil.Decorrido 

o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias.Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 12 de 

dezembro de 2019.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48448 Nr: 3845-05.2007.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:MT-9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:MT 9993-B, ROGERIO 

BERGONSO MOREIRA DA SILVA - OAB:182.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:RS/40.044

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte REQUERIDO para apresentar as contrarrazões dos 

Embargos de Declaração, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49295 Nr: 4716-35.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, WALMIR DE SOUZA - ESPÓLIO, IURY DE SOUZA, MURILO DE 

SOUZA, BIANCA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILIPE CASARIN PEIXOTO - 

OAB:22273/O-MT, RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB:OAB / MT 13.386

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte Autora para manifestar sobre documentos de fls.182, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 54013 Nr: 1576-56.2008.811.0037
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOELLNER, ANA MARIA 

GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA ALEXANDRINA DAS 

NEVES - OAB:21.607 OAB/MT

 Assim, tendo em vista os documentos aportados pelo exequente 

INDEFIRO o pedido de impenhorabilidade do bem.Nesse 

sentido:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BEM DE FAMÍLIA – 

IMPENHORABILIDADE – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - ÔNUS DA 

PROVA – ABANDONO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A ausência de comprovação suficiente que a 

propriedade constritada configura bem de família, ex vi da lei n. 8.009/90, 

impede o deferimento da impenhorabilidade almejada, devendo ser mantida 

a decisão recorrida. O ônus da prova da configuração do bem de família 

compete a quem alega a impenhorabilidade. Não configura hipótese de 

extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos 

termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono da parte autora não é 

intimado especificamente para promover o andamento do processo. (TJMT 

- N.U 1012330-05.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 

02/04/2019).Sem prejuízo, em análise à matricula do bem, juntada às fls. 

107/108, verifico que há registro de hipoteca de 1º grau em favor da Caixa 

Econômica Federal, bem como possuí outras averbações. Assim, 

respeitando o grau de preferência dos credores, proceda-se a intimação, 

pessoal ou na pessoa do(s) representante(s) legal, de cônjuge(s), de 

credor(es) hipotecário(s) e coproprietário(s), e demais pessoas previstas 

no artigo 799 do Código de Processo Civil. Após, com o intuito de dar 

prosseguimento a execução, intime-se a parte exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 13 de dezembro de 2019.Myrian Pavan SchenkelJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64734 Nr: 4484-52.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LABOR ASSESSORIA JURÍDICA E 

CONTABILIDADE EM GERAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, FRED 

HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT, RAUL ANTUNES 

MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 100150 Nr: 7963-19.2010.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALNEI LUIZ GUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719, FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - OAB:MT 12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:MT/3504-A

 Processo nº: 7963-19.2010.811.0037 (Código 100150)

Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 13 de dezembro de 2019.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100402 Nr: 8222-14.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMASIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBRAHIM MOHAMED CHARANEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Regina Pietsch 

Sacomori Lima Maranhão - OAB:MT/33571, LEONARDO RANDAZZO 

NETO - OAB:MT/3504-A

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a correspondência devolvida de p.538/V, no prazo 

de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 102265 Nr: 1666-59.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMÍLIO DIVINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ PAULO DOS REIS, SIRLEI PEREIRA 

DOS REIS, ANTONIO PAULO DOS REIS, SEBASTIANA SOUZA DOS REIS, 

ADRIANO PAULO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO MAIA DE AGUIAR - 

OAB:4894/PI, JOYCILENE RUFINA SILVA GUIMARÃES - OAB:15573-A, 

OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº 1666-59.2011.811.0037 (Código 102265)Vistos em 

correição.A intimação da penhora será feita ao advogado dos executados 

ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. Se não houver 

constituído advogado nos autos, os executados serão intimados 

pessoalmente, de preferência por via postal. Ressalte-se que os 

executados devem permanecer na posse dos bens, na qualidade de fiel 

depositários, se não houver oposição do exequente. Caso não sejam 

localizados bens, os executados devem ser intimados a indicá-los em 

cinco dias, sob pena de multa de até 20% do valor da causa, se 

constatada a omissão (artigo 774 do CPC). Os executados deverão ter 

ciência de que, nos termos do artigo 827, §1º, do Código de Processo 

Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários 

advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Os executados poderão 

apresentar defesa no prazo de 15 dias, contado da data da juntada aos 

autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante 

distribuição por dependência (artigo 915 do CPC). O reconhecimento do 

crédito do exequente e o depósito de 30% do valor em execução 

(incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de 

embargos, permitirá que os executados requeiram o pagamento do saldo 

remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (artigo 916, do Código de 

Processo Civil). Ficam os executados advertidos de que a rejeição dos 

embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 

elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de 

outras penalidades previstas em lei.A cópia desta decisão vale como 

certidão para fins do artigo 828 do Código de Processo Civil, desde que 

com selo de autenticidade.Defiro, desde já, eventual pedido de 

oferecimento de meios ao Sr. Oficial para cumprimento do mandado de 

citação.Decorrido o prazo, caso não seja pago o débito, concluso para 

análise dos demais pedidos.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Myrian Pavan SchenkelJuíza de 

Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 105680 Nr: 4712-56.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVOSTIAN REUTOW, AGRIPINA REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 Processo nº 4712-56.2011.811.0037 (Código 105680)

 Vistos em correição.

Translade-se cópia da sentença proferida nos autos em apenso (código 

180422) para este feito.

Após, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 2019.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113145 Nr: 3710-17.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS ALTO JACUÍ-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAM JUNIOR PEREIRA, VANDREI JOSE DI 

DOMÊNICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 29821 Nr: 2138-07.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ORLANDO ARAÚJO, VICENTE SIDOLY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:SP/309.229, LUCIANA RAMBO - OAB:MT 8645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14932/O

 Ante o exposto, indefiro o pedido constantes às fls. 198/201, item “b”, no 

que se refere ao bloqueio dos cartões de crédito.Ainda, expeça-se ofício 

à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais – CNSeg, para 

verificar a existência de valores aportados em plano de previdência 

privada pelo executado, bem como à Comissão de Valores Mobiliários – 

CVM, para que informe a existência de ações, cotas, títulos, direitos 

creditórios, aplicações ou quaisquer outros bens registrados.Em relação 

ao item “a”, indefiro, tendo em vista que o exequente deverá requerer a 

penhora pelo Sistema BacenJud 2.0.Sem prejuízo, determino que a Sra. 

Gestora Judiciária realize a abertura de novo volume, tendo em vista que 

o s  a u t o s  n ã o  d e v e m  u l t r a p a s s a r  2 0 0  ( d u z e n t a s ) 

folhas.Intimem-seCumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 13 de dezembro de 2019.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 30839 Nr: 3089-98.2004.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MANOEL ROXO APARÍCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO WILSON MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO PAULO GROTTI - 

OAB:4412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIANE PEDROSO - 

OAB:47671, LUCIANA FERNANDES RABELO - OAB:9031-B-MT, 

RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A, TRAJANO CAMARGO 

DOS SANTOS - OAB:9171-B-MT

 Vistos.

 Considerando a certidão de fl. 378, informando ausência de cumprimento 

do ato deprecado em relação as testemunhas LAURO e MARCOS (fl. 384), 

bem como diante de outras tentativas inexitosas para ouvir estas 

testemunhas neste Juízo, EXPEÇAM-SE NOVAS CARTAS PRECATÓRIAS 

para que seja realizada a oitiva dessas ‘Testemunhas do Juízo’ no Juízo 

deprecado, encaminhando-se cópia da inicial e da contestação, 

juntamente com os termos de audiências de fl. 97 e 156/158 e contratos 

de fls. 13 a 24.

 Saem os presentes intimados.

 Intimem-se o advogado da parte requerida para que manifeste se insiste 

na oitiva da testemunha LAURO TREVISAN e MARCOS PEREIRA DA 

ROCHA.

Cumpra-se.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31033 Nr: 3256-18.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMURU ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARINO FURLAN, SANDRA MARA 

FURLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 136929 Nr: 8234-86.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA BARBOSA SCHUTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUBAIR JOSÉ GRANELLA, JM MULTIMARCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karen Alexandra Eller - OAB:MT 

15.480-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON MARLOS 

SALLA BERG - OAB:MT 18393/O

 Processo n° 8234-86.2014.811.0037 (Código 136929)

Vistos em correição.

Inicialmente, verifico que a requerida JM MULTIMARCAS arguiu preliminar 

de ilegitimidade passiva.

Analisando os autos, verifico que merece acolhimento o pedido de 

exclusão de JM MULTIMARCAS do polo passivo da ação, pois denota-se 

que a empresa ora requerida não tem nenhuma ligação com os fatos.

Assim, determino a exclusão de JM MULTIMARCAS do polo passivo da 

ação.

Desse modo, estando presentes os pressupostos processuais e 

condições da ação, DECLARO SANEADO O PROCESSO.

Defiro o pedido de produção de provas sobre os fatos narrados e designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de março de 2020 às 

14h00min.

Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, 

intimem-se os depoentes, pessoalmente, e seus patronos, ressaltando 

que se presumirão confessados os fatos contra eles alegados caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil.
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As testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) 

para cada parte, bem como as que residirem fora desta Comarca deverão 

ser ouvidas nas Comarcas de domicílio, através de Carta Precatória.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, as partes deverão trazer suas 

testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada pelo 

Juízo, exceto em se tratando de testemunhas arroladas pela Defensoria 

Pública ou NAJU (Núcleo de Assistência de Prática Jurídica).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 13 de dezembro de 2019.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144288 Nr: 1744-14.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROSARTORI COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, NEY LUCAS DE 

LIMA, ADILMAR SARTORI, MÁRCIA DO PRADO SARTORI, IEDA BISINOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B, CARINA 

MOISES MENDONÇA - OAB:SP 210.867, LUIZ ALCESTE DEL CISTIA 

THONON FILHO - OAB:SP/211808, MARCOS CAVALCANTI LOPES E 

SILVA - OAB:223140/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO AMILCAR NEDEL - 

OAB:MT 3483, JOICE LUIZ TAMEIROS - OAB:53.698 OAB/BA

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 163919 Nr: 2171-74.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gotardo Máquinas Agrícolas LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO MARODIN, MANOELA ZORTEA 

ESTEVES MARODIN, JOSÉ LUIZ MARODIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GOLDINO BARREIROS 

- OAB:MT/ 14.167, ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:MT/10074, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:MT 3610-B, MARIANA ROSA 

GOLBERTO MENEZES - OAB:MT/ 16.155, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2171-74.2016.811.0037 (Código 163919)

Vistos em correição.

Deixo de analisar o pedido de intimação por hora certa da cônjuge do 

executado, tendo em vista que aquela propôs embargos de terceiro em 

razão da contrição do imóvel, dando-se por intimada acerca da penhora.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 13 de dezembro de 2019.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174628 Nr: 7737-04.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADESIVOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:MT/4032, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:MT 20371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

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

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 180422 Nr: 10810-81.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAVOSTIAN REUTOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Traslade-se cópia desta sentença à 

execução.Sem custas, ante o deferimento dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita em favor do embargante (fl. 30).Condeno a parte 

embargante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 10% 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil, os quais ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade, nos termos do artigo 98, §§2º e 3º, do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 12 de dezembro de 2019.Myrian Pavan SchenkelJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191065 Nr: 4319-24.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINÍCIUS EMIDIO CÉZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO CIBIEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, JOSE LUIZ MEDEIROS - OAB:SC/ 36.706

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte Autora para manifestar sobre documentos de 

fls.239/244, requerendo o que entender de direito no prazo de 

15(quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 210203 Nr: 4216-80.2018.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA ELIAS PAES MARODIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gotardo Máquinas Agrícolas LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADVOCACIA JOLANDO NEVES 

- OAB:MT 66, CAROLINE GALDINO BARREIROS - OAB:MT 14.167, 

ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:MT/10074, JOACIR JOLANDO 

NEVES - OAB:MT 3610-B, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:MT/ 16.155, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661

 Processo nº 4216-80.2018.811.0037 (Código 210203)Vistos em 

correição.Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO ajuizado por 

ELIZANGELA ELIAS PAES MARODIN em face de GOTARDO MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA, devidamente qualificados nos autos.Alega, em 

síntese, que seu cônjuge foi avalista em dois contratos para compra de 

maquinários agrícolas.Assevera que, em razão do inadimplemento dos 

contratos, houve a penhora de um imóvel no qual a embargante tem direito 

à meação.Assim, requer a procedência dos embargos de terceiro para 
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garantir à embargante o recebimento de sua quota-parte, equivalente a 

50% do produto da alienação do bem imóvel penhorada, bem como para 

que, na hipótese de alienação, essa não ocorra por preço inferior ao da 

avaliação.Requer, ainda, que seja determinado que o valor da avaliação 

corresponda ao valor real de mercado e que a quota-parte da embargante 

seja calculada sobre a avaliação final do bem.Com a inicial vieram os 

documentos de fls. 42/68.Intimada para trazer documentos comprobatórios 

da hipossuficiência alegada, a embargante apresentou os documentos de 

fls. 74/94.É o breve relatório.Fundamento e decido.Inicialmente, consigno 

que, conforme entendimento firmado pela jurisprudência pátria, os 

embargos de terceiros, ajuizados para defender direito a meação de bem 

penhorado, somente suspenderão a ação executiva após a arrematação, 

visto que a meação recai sobre o produto da alienação e não sobre o bem 

constrito em si.Assim, recebo a inicial por estar em conformidade com os 

preceitos legais, sem, contudo, determinar a suspensão do feito 

executivo. Proceda-se a citação do embargado para, querendo, contestar, 

no prazo legal, consignando-se que, não sendo contestado o pedido, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo 

embargante (Código de Processo Civil, artigo 344).Defiro os benefícios da 

justiça gratuita em favor da arte embargante.Traslade-se cópia desta 

decisão aos autos em apenso, código nº 163919.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo..Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 236951 Nr: 7667-79.2019.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEUZIPE DOMINGUES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA 

COSTA - OAB:MT. 6.456-A, MAXSUEL VALADÃO ANDRADE - OAB:MT 

17296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7667-79.2019.811.0037 (Código 236951No caso em apreço, 

constato que a parte embargante demonstrou os requisitos autorizadores 

da suspensão das medidas constritivas, uma vez que comprovou, em 

sede de cognição sumária, que adquiriu o imóvel objeto dos embargos em 

21 de março de 2011 mediante Escritura Publica de Compra e Venda 

juntada às fls. 10/11, momento anterior ao registro da garantia hipotecária 

na matrícula do bem.Destarte, resta comprovada a posse do embargante 

sobre o bem, razão pela qual DETERMINO a suspensão dos atos 

contrativos sob o imóvel objeto da matrícula nº 8.420 do CRI da comarca 

de São Félix do Araguia, até ulterior deliberação desse juizo.Procedam-se 

as citações dos embargados para, querendo, contestar, no prazo legal, 

consignando-se que, não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo embargante (Código de 

Processo Civil, artigo 344).Traslade-se cópia desta decisão aos autos em 

apenso, código nº 118359.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 12 de 

dezembro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40425 Nr: 2935-12.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO GARCIA CID NETO, CRISTIANE GARCIA CID, 

CARLA GARCIA CID, CAROLINA GARCIA CID, JOÃO GARCIA CID, LUCAS 

GARCIA CID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPEDITO PEREIRA DE SOUZA, LUIZA AFRA 

DOS ANJOS, VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS, FRANCISCO PEREIRA 

DOS ANJOS, CEYR SALES DA FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON FILGUEIRA SALES - 

OAB:23929/O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAILOR HENRIQUE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 2935-12.2006.811.0037, Protocolo 

40425, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179314 Nr: 10268-63.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICO STEFANI PIOVESAN PEREIRA ZENI, 

Stéfani Paula Vimercati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO BUENO DA SILVA - 

OAB:MT/18226/0

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RHAMAIANE ALVES 

DA ROCHA, para devolução dos autos nº 10268-63.2016.811.0037, 

Protocolo 179314, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186839 Nr: 2397-45.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICO STEFANI PIOVESAN PEREIRA ZENI, STEFANI 

PAULA VIMERCATI ZENI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO BUENO DA SILVA - 

OAB:MT/18226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RHAMAIANE ALVES 

DA ROCHA, para devolução dos autos nº 2397-45.2017.811.0037, 

Protocolo 186839, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162216 Nr: 1331-64.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ROCHA LIMA PARANHOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VIAN, CLAHYRE RIBAS PESSA, 

JOÃO LUIS RIBAS PESSA, Anilce Maria Vian, EMÍLIO DIVINO RODRIGUES, 

TEREZA MARIA VIAN RODRIGUES, RODRIGO VIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISADORA DE PAULA BANDEIRA - 

OAB:95061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 15(quinze) dias, retirar carta precatória e comprovar sua 

distribuição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173042 Nr: 6810-38.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO BRUNETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEÃO BACALTCHUK, TAUBE KIVES 

BACALTCHUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, CARLOS LAETE PEREIRA 

DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - 

OAB:MT 13905-B, ZELIA MARTINI NOGUEIRA - OAB:MT 7675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.172-B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte REQUERIDA para, no prazo de 15 dias, dar andamento 

ao feito, requerendo o que entender de direito.

4ª Vara Cível
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007062-19.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE PINTO MARIANO (REQUERENTE)

A. M. M. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LINDINES FLORENTINO OAB - MT24263/O (ADVOGADO(A))

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO(A))

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007062-19.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ANGELO MIGUEL MARIANO 

DE OLIVEIRA, REGIANE PINTO MARIANO REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Indefiro o pedido retro e 

mantenho a decisão de id n. 27079271 na íntegra, por seus próprios e 

suficientes fundamentos. Quanto ao imediato agendamento da perícia, 

consigno que a data será disponibilizada pelo perito quando da sua 

intimação. Cumpra-se integralmente a decisão de id n. 27079271, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Primavera 

do Leste/MT, 13 de dezembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004674-46.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE ALMEIDA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

TALITA BORGES REIS OAB - MT0019942A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1004674-46.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste, 16 de dezembro de 2019. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006309-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIOVANE DESCOVI MACK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

1006309-62.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste, 16 de dezembro de 2019. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005721-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005721-26.2017.8.11.0037. AUTOR(A): KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Sobre a petição 

de Id nº 21499004, diga a parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Com a manifestação, intime-se a parte requerente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 1º de novembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003282-71.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REMI JOAO KAPPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS OAB - MT25953/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

1003282-71.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste, 16 de dezembro de 2019. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006185-79.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BSM & PORTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Primavera do Leste (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006185-79.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: BSM & PORTES - SOCIEDADE 

DE ADVOGADOS EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

Vistos. Intime-se a parte exequente para juntar aos autos a fotocópia da 

certidão de trânsito em julgado, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 31 de outubro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006218-69.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NERI DOMINGOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN DIEGO PILONETTO OAB - PR70606 (ADVOGADO(A))

GEONIR EDVARD FONSECA VINCENSI OAB - PR17507 (ADVOGADO(A))

ARNI DEONILDO HALL OAB - PR13837 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006218-69.2019.8.11.0037. AUTOR(A): NERI DOMINGOS DE SOUZA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Intime-se 

a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição deste feito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo 

Civil. Após, conclusos para juízo de recebimento. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 1º de novembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006196-11.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO BISPO DE SOUZA RIVEIRO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006196-11.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): EDIVALDO BISPO DE SOUZA RIVEIRO RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Recebo a inicial por estar 

em conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, oportuno consignar 

que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes 

do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n. 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e 

auxílio-acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Em 

razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio o 

médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT, para realização da 

perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assegurando-se ao 

profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos. Ressalto que o laudo 

pericial deverá responder de maneira satisfatória os quesitos 

apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código 

de Processo Civil), com as advertências legais. Após, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido do benefício 

da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 1º de 

novembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007367-03.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE CRISTINA BRUNETTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007367-03.2019.8.11.0037. AUTOR(A): FABIANE CRISTINA BRUNETTA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Analisando os 

autos, verifico que a parte requerente não comprovou a hipossuficiência 

alegada. Dessa forma, considerando que a Constituição Federal dispõe no 

art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, intime-se a 

parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que o 

pagamento das custas e despesas processuais lhes importará em 

prejuízo próprio e de sua família, ou efetuar o recolhimento das custas 

judiciais. Após, conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de 

dezembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007387-91.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007387-91.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: ANTONIO FERNANDES DA 

SILVA EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, por 

meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 do Código de 

Processo Civil. Não proposta a impugnação ou renunciado o referido 

prazo, o que deverá ser certificado, desde já homologo os cálculos 

apresentados na inicial e determino a expedição do precatório ou RPV, 

nos termos do artigo 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Após, 

providencie o levantamento dos valores discriminados. Com a vinda da 

confirmação do levantamento dos valores, retornem os autos conclusos 

para a extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de dezembro de 2019. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007359-26.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DE SOUZA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007359-26.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA DO SOCORRO DE 

SOUZA ROCHA EXECUTADO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Intime-se a parte executada, na pessoa de 

seu representante judicial, por meio eletrônico para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do artigo 535 do Código de Processo Civil. Não proposta a impugnação ou 

renunciado o referido prazo, o que deverá ser certificado, desde já 

homologo os cálculos apresentados na inicial e determino a expedição do 

precatório ou RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil. Após, providencie o levantamento dos valores discriminados. Com a 

vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os autos 

conclusos para a extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de 

dezembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007390-46.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LOUVANI MARIA STROSCHOEM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH LORENA ARAUJO VIEIRA OAB - MT24275/O (ADVOGADO(A))

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007390-46.2019.8.11.0037. AUTOR(A): LOUVANI MARIA STROSCHOEM 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 

Analisando os autos, verifico que a parte requerente não comprovou a 

hipossuficiência alegada. Dessa forma, considerando que a Constituição 

Federal dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar que o pagamento das custas e despesas processuais 
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lhes importará em prejuízo próprio e de sua família, ou efetuar o 

recolhimento das custas judiciais. Após, conclusos para deliberações. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 16 de dezembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007336-80.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMI FRANCA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ALEXANDRE COSTA FERREIRA OAB - SP388331 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007336-80.2019.8.11.0037. AUTOR(A): VALDEMI FRANCA BARBOSA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 

Analisando os autos, verifico que a parte requerente não comprovou a 

hipossuficiência alegada. Dessa forma, considerando que a Constituição 

Federal dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar que o pagamento das custas e despesas processuais 

lhes importará em prejuízo próprio e de sua família, ou efetuar o 

recolhimento das custas judiciais. Após, conclusos para deliberações. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 16 de dezembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007392-16.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JOSE MIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007392-16.2019.8.11.0037. AUTOR(A): BENEDITO JOSE MIRA RÉU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Analisando os 

autos, verifico que a parte requerente não comprovou a hipossuficiência 

alegada. Dessa forma, considerando que a Constituição Federal dispõe no 

art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, intime-se a 

parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que o 

pagamento das custas e despesas processuais lhes importará em 

prejuízo próprio e de sua família, ou efetuar o recolhimento das custas 

judiciais. Após, conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de 

dezembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007344-57.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA VERGINIA LEMOS VINCENSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007344-57.2019.8.11.0037. AUTOR(A): CECILIA VERGINIA LEMOS 

VINCENSI RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Analisando os autos, verifico que a parte requerente não 

comprovou a hipossuficiência alegada. Dessa forma, considerando que a 

Constituição Federal dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar que o pagamento das custas e despesas processuais 

lhes importará em prejuízo próprio e de sua família, ou efetuar o 

recolhimento das custas judiciais. Após, conclusos para deliberações. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 16 de dezembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007402-60.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALBERI FERST (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI OAB - MT0015651A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007402-60.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: PAULO ALBERI FERST 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente não trouxe aos 

autos a certidão de trânsito em julgado. Dessa forma, intime-se a parte 

exequente para, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, 

EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo 

Código. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de dezembro de 2019. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003241-07.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003241-07.2019.8.11.0037. EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA 

EMBARGADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Ante a 

tempestividade destes embargos à execução fiscal, RECEBO-OS de 

acordo com o artigo 16 da Lei 6.830/80 e, considerando que a execução 

se encontra garantida por depósito judicial, defiro o pedido de suspensão 

dos autos principais (nº 1002604-90.2018.8.11.0037). Intime-se a Fazenda 

Pública para oferecer impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos 

do artigo 17 da Lei de Execução Fiscal. Decorrido o prazo, certifique-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de dezembro de 2019. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007345-42.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007345-42.2019.8.11.0037. AUTOR(A): JOSE ROBERTO DA SILVA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Analisando os 

documentos acostados aos autos, observo que a parte autora é pessoa 

analfabeta, de sorte que sua representação processual não se encontra 

regular. Tratando-se de pressuposto necessário à validade e regularidade 

da relação processual e, ainda, matéria de ordem pública, sua 

regularização deve ser exigida de ofício pelo magistrado, sob pena de 

extinção do feito, consoante tem decidido a Jurisprudência, in verbis: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

PESSOA ANALFABETA – PROCURAÇÃO “AD JUDICIA” OUTORGADA POR 

INSTRUMENTO PARTICULAR – IMPOSSIBILIDADE – DEFEITO DE 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO NÃO 

ATENDIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, 

ART. 76, §1º, I) – APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE PROCURAÇÃO 

ASSINADA A ROGO – DESCABIMENTO (CC, ART. 654, §2º) – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 76, §1º, I, do CPC/2015 

estabelece que, “verificada a incapacidade processual ou a irregularidade 

da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará 

prazo razoável para que seja sanado o vício” e que, “descumprida a 

determinação, caso o processo esteja na instância originária (...) o 

processo será extinto, se a providência couber ao autor”. 2. Se, intimada 

para regularização da representação processual em razão da 

inadmissibilidade da outorga de procuração “ad judicia” por instrumento 

particular a parte dá o silêncio como resposta, deve o juiz extinguir o feito 

sem resolução do mérito. 3. Descabe o pedido de reforma da sentença 

extintiva em homenagem ao “princípio da economia processual” e também 

irrelevante a apresentação extemporânea de procuração assinada a rogo, 

esta que, aliás, não é a forma adequada de outorga de procuração por 

pessoa analfabeta (CC, art. 654, §2º). (TJ-MT – N.U 

1016498-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019). Assim sendo, 

faculto à parte autora, o prazo de 15 (quinze) dias, para que complete a 

inicial, juntando aos autos procuração pública, sob pena de indeferimento. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 16 de dezembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 48442 Nr: 3788-84.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRON ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA - 

EPP, Junior Cezar Anton, MARIA APARECIDA DANTAS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE APARECIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 22.909/O, GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:16970/MT, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:MT/ 8.798-A, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:OAB-MT 13.618-B

 Vistos em correição.

Considerando que já decorreu o prazo do pedido de suspensão, intime-se 

a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Decorrido o prazo in albis, certifique-se e intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65877 Nr: 5645-97.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - 

ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACHNIC & MACHNIC LTDA ME, Anderson 

Machnic, JAIRO MACHNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA PINHEIRO CAVALCANTI 

- OAB:1380475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANE PUNDRICH MULLER - 

OAB:20836/O

 Processo nº: 5645-97.2009.811.0037 (Código 65877)

Vistos.

Certifique-se quanto ao devido cumprimento do despacho de fl. 103.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de dezembro de 2019.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 237163 Nr: 7759-57.2019.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AFONSO DE OLIVEIRA FÁVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 

- ANATEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7759-57.2019.811.0037 (Código 237163)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente não comprovou a 

hipossuficiência alegada.

Dessa forma, considerando que a Constituição Federal dispõe no art. 5º, 

LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos”, intime-se a parte requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que o pagamento das 

custas e despesas processuais lhes importará em prejuízo próprio e de 

sua família, ou efetuar o recolhimento das custas judiciais.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de dezembro de 2019.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007413-89.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE ARAUJO MODESTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI OAB - MT0014026A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO MONTEIRO DOS SANTOS (RÉU)

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (RÉU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007413-89.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): JUCILENE ARAUJO MODESTO RÉU: RONALDO MONTEIRO 

DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT Vistos. 

Analisando os autos, verifico que o valor da causa não ultrapassa o 

equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos, de modo que o presente 
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feito está sendo processado em juízo absolutamente incompetente, visto 

que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta nas 

comarcas onde estiver instalado, conforme dispõe o artigo 2º, § 4º, da Lei 

nº 12.153/2009: Art. 2º - É de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 4º - No foro onde estiver 

instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é 

absoluta. Ainda, neste sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA - IRRELEVÂNCIA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. I - A partir de 23 de junho de 2015, por 

força do art. 23 da Lei n.º 12.153/2009, tornou-se amplo e irrestrito o 

funcionamento do Juizado Especial da Fazenda Pública, razão pela qual é 

de sua competência o processamento e julgamento da demanda ajuizada 

após essa data com conteúdo econômico inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos, que tenha em seu polo passivo a Fazenda Pública, que não se 

inclua no rol do art. 2º, § 1º, da Lei n.º 12.153/09 e que não seja da 

competência da Vara da Infância e da Juventude. II - Inexistindo na Lei nº 

12.153/09 qualquer restrição quanto às ações de jurisdição voluntária, não 

há óbice para que o pedido de internação compulsória tramite perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública. V.V.: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - PROCESSUAL CIVIL - SAÚDE: INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA - COMPLEXIDADE - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA: INCOMPETÊNCIA. Havendo demonstrada a necessidade de 

produção de prova técnico-pericial para o fim de discutir-se sobre a 

internação compulsória, afasta-se a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública. (TJ-MG - CC: 10000160469904000 MG, Relator: Peixoto 

Henriques, Data de Julgamento: 18/10/2016, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2016). Ante o exposto, DECLARO ESTE 

JUÍZO INCOMPETENTE para processar e julgar este feito, razão pela qual 

restituo os autos à Secretaria para a devida remessa à redistribuição para 

o Juizado da Fazenda Pública – 5ª Vara Cível - desta Comarca, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de dezembro de 

2019. - Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0000245-97.2012.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO GOMES DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARLOTTO CORREA OAB - MT14144/O (ADVOGADO(A))

ELIANE SCHAFER BARCHET OAB - MT0014632A (ADVOGADO(A))

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 0000245-97.2012.8.11.0037. 

AUTOR(A): REGINALDO GOMES DOS REIS RÉU: INSTITUTO DE 

ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Considerando a decisão monocrática que, nos termos da 

tese fixada no IRDR n. 85560/2016, declarou a incompetência da Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo e remeteu o processo à Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso (ids n. 27468110 e n. 

27468117), proceda-se à redistribuição dos autos para o Juizado da 

Fazenda Pública – 5ª Vara Cível - desta Comarca, com as nossas 

homenagens. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de dezembro de 2019. - 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0006760-56.2009.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ORDALINA DE SOUZA MELO (AUTOR(A))

MARIA NILZA FEITOSA MENDES (AUTOR(A))

MARLENE PIRES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 0006760-56.2009.8.11.0037. 

AUTOR(A): MARLENE PIRES DE SOUSA, ORDALINA DE SOUZA MELO, 

MARIA NILZA FEITOSA MENDES RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos. Considerando a decisão monocrática que, nos termos da 

tese fixada no IRDR n. 85560/2016, declarou a incompetência da Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo e remeteu o processo à Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso (ids n. 27414049 e n. 

27414050), proceda-se à redistribuição dos autos para o Juizado da 

Fazenda Pública – 5ª Vara Cível - desta Comarca, com as nossas 

homenagens. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de dezembro de 2019. - 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000731-26.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT22161-O (ADVOGADO(A))

JANIO QUADROS JOSE ROLDAO OAB - MG107099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000731-26.2016.8.11.0037. REQUERENTE: LUIS CARLOS DA SILVA 

CASTRO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA C/C 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por LUIS CARLOS DA SILVA CASTRO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portador de hernia 

umbilical e hernial inguinal desde 2012, com diagnóstico em 2016, 

impedindo-o de trabalhar. No id n. 4958815, o pedido liminar foi indeferido. 

Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação no id n. 9503138, 

requerendo a improcedência do pedido, uma vez que a parte autora não 

atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do 

benefício, a qual foi impugnada no id n. 9555969. No id n. 20867151, laudo 

pericial. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de benefício por incapacidade. 

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve impedir o exercício de 

atividades que lhe garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 

8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. Para a concessão do benefício, a parte requerente 

deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 25, I, da Lei acima 

indicada, ou seja, necessita comprovar atividade laboral nos 12 (doze) 

meses anteriores ao requerimento do auxílio-doença. Infere-se, portanto, 

que para fazer jus ao benefício em questão deve o interessado 

comprovar, cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) 

ostentar a qualidade de segurado; b) carência de 12 meses; c) 

incapacidade temporária que impeça o exercício de atividades laborais. 
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Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. 

INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos para a concessão dos 

benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de segurado; 2) o 

cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais; 3) a 

incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por 

invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não preenchido o requisito da 

incapacidade para concessão do benefício de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à concessão do 

benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

Quanto aos requisitos supra, estes não restaram devidamente 

demonstrados, notadamente após a realização da perícia médica, a qual 

constatou que o requerente nunca procurou tratamento e não sabe do que 

se trata sua incapacidade, além do fato de se encontrar apto para o 

exercício de outra atividade. Não obstante, o laudo constou que o 

requerente aguarda a realização de cirurgia para a sua reabilitação, no 

entanto, não trouxe aos autos documentos que comprovem o alegado, 

sendo que junto a inicial veio apenas o diagnóstico feito em 2016. 

Outrossim, observo que o requerente é pessoa relativamente jovem (44 

anos), de modo que pode se reabilitar para o exercício de outra atividade 

laborativa que exija menos esforço físico do que a habitual. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

MANUTENÇÃO. 1. Nas ações em que se objetiva o benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o julgador firma seu 

convencimento, via de regra, com base na prova pericial. 2. Considerando 

a consistência dos elementos de convicção trazidos com a perícia 

realizada judicialmente e não comprovada a existência de incapacidade 

laboral por outros meios capazes de infirmar a conclusão do perito, não é 

devida a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 3. 

S e n t e n ç a  d e  i m p r o c e d ê n c i a  m a n t i d a .  ( T R F - 4  -  A C : 

50121528920184049999 5012152-89.2018.4.04.9999, Relator: Relatora, 

Data de Julgamento: 05/12/2018, SEXTA TURMA). Consoante às lições 

colimadas, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo. Sem custas. Condeno a parte requerente ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do artigo 85, §2º e 19º, do Código de Processo Civil, observado o 

disposto no artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de 

dezembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007896-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CELSO MIGUEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1007896-56.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ANTONIO CELSO MIGUEL RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO- DOENÇA COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por ANTONIO CELSO MIGUEL, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ter sofrido acidente de 

trânsito, no qual sofreu traumatismo craniano grave, tendo sido realizada 

cirurgia de craniectomia descompressiva – retirada da calota craniana, 

impedindo-o de trabalhar. Laudo pericial realizado por perito judicial no Id 

nº 19421241. Devidamente citada, a parte requerida deixou transcorrer o 

prazo sem apresentar contestação. É o relatório. Fundamento e decido. 

Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de 

benefício por incapacidade. De início, tendo em vista a ausência de 

apresentação de contestação pela parte requerida, DECRETO SUA 

REVELIA, com fulcro no artigo 344 do Código de Processo Civil. Todavia, 

assinalo que, apesar de não ter apresentado contestação no prazo 

estipulado, contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

não se aplicam os efeitos materiais da revelia. Com efeito, o artigo 345, II, 

do Código de Processo Civil, dispõe que não se aplicam as disposições 

atinentes à confissão ficta e os efeitos da revelia previsto no artigo 344 do 

CPC, já que o litígio versa sobre direitos indisponíveis. Neste sentido o 

seguinte aresto: APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — EFEITO 

MATERIAL DA REVELIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — ARTIGO 319, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DERROGADO, VIGENTE À ÉPOCA — 

NÃO APLICAÇÃO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE UNIDADE 

HABITACIONAL DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA DO 

MUNICÍPIO — SITUAÇÃO EXCEPCIONAL — INEXISTÊNCIA — CRITÉRIO DE 

SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS — SORTEIO — OBSERVÂNCIA — 

NECESSIDADE. “É orientação pacífica deste Superior Tribunal de Justiça 

segundo a qual não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da 

revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a 

confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis (AgInt 

no REsp 1358556/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 18/11/2016; AgRg no REsp 117.0170/RJ, Rel. Ministro Og 

Fernandes, Sexta Turma, DJe 9/10/2013 e AgRg nos EDcl no REsp 

1.288.560/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 3/8/2012)” 

(STJ, REsp 1666289/SP). (...). (TJMT – N.U 0000185-17.2010.8.11.0063, 

LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018). No 

mais, verifico que o processo está em ordem, não havendo nulidades a 

serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. 

Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa da parte 

autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe garantem a 

subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido 

manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 8.213/91 que, caso 

ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, a qualidade de 

segurado será mantida durante um determinado intervalo de tempo, no 

denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para fazer jus ao 

benefício em questão deve o interessado comprovar, cumulativamente, o 

preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a qualidade de 

segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que impeça o 

exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 
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Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange a 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo comunicado de 

decisão, (id nº 16819028). Quanto à incapacidade para o exercício das 

atividades laborais, consigno que o laudo pericial atestou que a parte 

requerente está total e temporariamente incapacitada para o exercício de 

suas atividades laborais, visto que há possibilidade de recuperação (Id nº 

19421241). Deste modo, entendo que a parte requerente faz jus ao 

benefício de auxílio-doença, nos termos do artigo 59 da Lei nº 8.213/91, 

haja vista que, preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento 

parcial da pretensão inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR 

a parte requerida a conceder à parte requerente o benefício previdenciário 

de AUXÍLIO-DOENÇA , até a cessação da incapacidade, com renda 

mensal inicial a ser calculada pelo INSS, efetuando o pagamento das 

quantias correspondentes às parcelas em atraso devidos a partir da 

cessação do auxílio-doença (04/09/2018), nos termos do artigo 43, caput, 

da Lei 8.213/91, observada a eventual prescrição quinquenal. Correção 

monetária e juros moratórios, conforme versão mais atualizada do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do 

Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas ações relativas a 

benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”. Tendo em 

vista que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do 

pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de 

DETERMINAR a implantação do auxílio-doença, nos termos já expressos 

no dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias. Veja-se que o 

benefício tem caráter alimentar, sendo que a demora em sua inclusão 

poderá acarretar perigo de danos irreparáveis na vida da parte 

requerente. Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da 

Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com 

a implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito
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Processo Número: 1001593-60.2017.8.11.0037
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FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001593-60.2017.8.11.0037. AUTOR(A): JOSE CONCEICAO CEZAR RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE 

ajuizada por JOSÉ CONCEIÇÃO CEZAR em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, apresentar quadro demencial, sob investigação de 

doença de Alzheimer, apresentando déficit de memória, com 

comprometimento cognitivo e piora progressiva, com lentidão de raciocínio 

e quadro de depressão, impedindo-o de trabalhar. Devidamente citado, o 

requerido ofereceu contestação no id nº 10046131, requerendo a 

improcedência do pedido, uma vez que a parte autora não atende aos 

requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do benefício, 

a qual foi impugnada no id nº 10266036. No id nº 21572997, laudo pericial 

realizado por perito judicial. No id nº 22277401, a parte autora apresentou 

impugnação ao laudo médico. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se 

de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. 

Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa da parte 

autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe garantem a 

subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido 

manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. Para a 

concessão do benefício, a parte requerente deve cumprir o período de 

carência exigido pelo artigo 25, I, da Lei acima indicada, ou seja, necessita 

comprovar atividade laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao 

requerimento do auxílio-doença. Infere-se, portanto, que para fazer jus ao 

benefício em questão deve o interessado comprovar, cumulativamente, o 

preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a qualidade de 

segurado; b) carência de 12 meses; c) incapacidade temporária que 

impeça o exercício de atividades laborais. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. 

REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos para a concessão 

dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de segurado; 2) o 

cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais; 3) a 

incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por 

invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não preenchido o requisito da 

incapacidade para concessão do benefício de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à concessão do 

benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

Quanto aos requisitos supra, estes não restaram devidamente 

demonstrados, notadamente após a realização da perícia médica, que foi 

categórica em afirmar que a parte autora não apresenta incapacidade 

laborativa, estando, dessa forma, apta para o trabalho. Outrossim, em que 

pese a impugnação ao laudo pericial feito pela autora, consigno que é 

cabível a realização de nova perícia quando o laudo se apresenta 

incompleto, contraditório, impreciso ou não conclusivo, o que não ocorre 

na presente hipótese. Sobre o assunto: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE 

NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1. 

Nas ações em que se objetiva o benefício de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, o julgador firma seu convencimento, via de 

regra, com base na prova pericial. 2. Considerando a consistência dos 

elementos de convicção trazidos com a perícia realizada judicialmente e 

não comprovada a existência de incapacidade laboral por outros meios 

capazes de infirmar a conclusão do perito, não é devida a concessão de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 3. Sentença de 

improcedência mantida. (TRF-4 - AC: 50121528920184049999 

5012152-89.2018.4.04.9999, Relator: Relatora, Data de Julgamento: 

05/12/2018, SEXTA TURMA). Consoante às lições colimadas, não há como 

acolher a pretensão autoral deduzida nos autos. Ante o exposto, e por 

tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e, por consequência, extingo o processo. Sem custas. 

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios 

que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º 

e 19º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, 

§3°, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, certifique-se 

e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 
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com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 

2019 Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000530-63.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MADALENA GOMES 

MONTEIRO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXILIO DOENÇA COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por MADALENA GOMES 

MONTEIRO em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora 

de doenças no sistema osteomuscular e tecido conjuntivo, dor lombar 

baixa, lumbago com ciática (cid m54 m 54.5; m 54.4), impedindo-a de 

trabalhar. No id n. 11564934, o pedido liminar foi indeferido. Devidamente 

citado, o requerido ofereceu contestação no id n. 14416773, requerendo a 

improcedência do pedido, uma vez que a parte autora não atende aos 

requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do benefício, 

a qual foi impugnada no id n. 14595753. No id n. 23170607, laudo pericial. 

É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

requerendo a concessão de benefício por incapacidade. O processo está 

em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve impedir o exercício de 

atividades que lhe garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 

8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. Para a concessão do benefício, a parte requerente 

deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 25, I, da Lei acima 

indicada, ou seja, necessita comprovar atividade laboral nos 12 (doze) 

meses anteriores ao requerimento do auxílio-doença. Infere-se, portanto, 

que para fazer jus ao benefício em questão deve o interessado 

comprovar, cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) 

ostentar a qualidade de segurado; b) carência de 12 meses; c) 

incapacidade temporária que impeça o exercício de atividades laborais. 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. 

INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos para a concessão dos 

benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de segurado; 2) o 

cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais; 3) a 

incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por 

invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não preenchido o requisito da 

incapacidade para concessão do benefício de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à concessão do 

benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

Quanto aos requisitos supra, estes não restaram devidamente 

demonstrados, notadamente após a realização da perícia médica, que foi 

categórica em afirmar que a requerente apresentou dores nas costas 

durante a gestação (2018), não está realizando tratamento, se encontra 

recuperada, sem contar o fato da requerente ser pessoa jovem (28 anos). 

Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1. Nas ações em que se objetiva o 

benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o julgador 

firma seu convencimento, via de regra, com base na prova pericial. 2. 

Considerando a consistência dos elementos de convicção trazidos com a 

perícia realizada judicialmente e não comprovada a existência de 

incapacidade laboral por outros meios capazes de infirmar a conclusão do 

perito, não é devida a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez. 3. Sentença de improcedência mantida. (TRF-4 - AC: 

50121528920184049999 5012152-89.2018.4.04.9999, Relator: Relatora, 

Data de Julgamento: 05/12/2018, SEXTA TURMA). Consoante às lições 

colimadas, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo. Sem custas. Condeno a parte requerente ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do artigo 85, §2º e 19º, do Código de Processo Civil, observado o 

disposto no artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 10 de 

dezembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004346-53.2018.8.11.0037. AUTOR(A): MARIA JOSE DOS SANTOS 

PEREIRA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA c/c TUTELA ANTECIPADA ajuizada por MARIA JOSÉ 

DOS SANTOS PEREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, que sofreu um acidente e precisou passou por duas cirurgias 

para corrigir as lesões, além de outra cirurgia para retirada e/ou troca da 

placa e colocação de parafusos, estando impossibilitada de se locomover 

sem ajuda de terceiros, impedindo-a de trabalhar. No Id nº 13874445, o 

pedido liminar foi indeferido. Laudo pericial realizado por perito judicial no Id 

nº 19757269. Devidamente citada, a parte requerida não ofereceu 

contestação. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de benefício por incapacidade. 

De início, tendo em vista a ausência de apresentação de contestação pela 

parte requerida, DECRETO SUA REVELIA, com fulcro no artigo 344 do 

Código de Processo Civil. Todavia, assinalo que, apesar de não ter 

apresentado contestação no prazo estipulado, contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS não se aplicam os efeitos 

materiais da revelia. Com efeito, o artigo 345, II, do Código de Processo 

Civil, dispõe que não se aplicam as disposições atinentes à confissão ficta 

e os efeitos da revelia previsto no artigo 344 do CPC, já que o litígio versa 

sobre direitos indisponíveis. Neste sentido o seguinte aresto: APELAÇÃO 

— AÇÃO CIVIL PÚBLICA — EFEITO MATERIAL DA REVELIA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA — ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

DERROGADO, VIGENTE À ÉPOCA — NÃO APLICAÇÃO. PRETENSÃO DE 

RECEBIMENTO DE UNIDADE HABITACIONAL DO PROGRAMA DE 

CONSTRUÇÃO DE MORADIA DO MUNICÍPIO — SITUAÇÃO EXCEPCIONAL 

— INEXISTÊNCIA — CRITÉRIO DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS — 

SORTEIO — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. “É orientação pacífica 

deste Superior Tribunal de Justiça segundo a qual não se aplica à 

Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos 

fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são 

considerados indisponíveis (AgInt no REsp 1358556/SP, Relatora Ministra 

Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/11/2016; AgRg no REsp 

117.0170/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 9/10/2013 e 

AgRg nos EDcl no REsp 1.288.560/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda 
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Turma, DJe 3/8/2012)” (STJ, REsp 1666289/SP). (...). (TJMT – N.U 

0000185-17.2010.8.11.0063, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/11/2018, 

Publicado no DJE 26/11/2018). No mais, verifico que o processo está em 

ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas 

de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido 

e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa 

da parte autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe 

garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do 

pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange à 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo documento de Id nº 

13870346. Quanto a incapacidade para o exercício das atividades 

laborais, o laudo pericial atestou que a parte requerente está total e 

permanentemente incapacitada para qualquer atividade laboral (Id nº 

19757269), de modo que devida a aposentadoria por invalidez. Outrossim, 

verifico que o pedido inicial refere-se apenas ao benefício de 

auxílio-doença, no entanto, o STJ tem consolidado o entendimento de que 

para fins de obtenção de benefício previdenciário, deve-se flexibilizar a 

análise do pedido contido na exordial, não entendendo como julgamento 

extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do pleiteado, desde 

que o autor preencha os requisitos legais. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO INICIAL DE AUXÍLIO 

DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA QUE CONCEDE 

AUXÍLIO ACIDENTE. FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INCAPACIDADE PARCIAL. (...) 2. O juízo a quo 

julgou parcialmente o pedido, deferindo à parte autora auxilio acidente, 

benefício diverso do requerido na inicial (auxílio doença/aposentadoria por 

invalidez). Conforme entendimento majoritário no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça e desta Corte Federal, tratando-se de questões 

previdenciárias, é possível o magistrado ou o órgão colegiado conceder 

benefício diverso daquele pleiteado, sem que isso caracterize um 

julgamento extra ou ultra petita, atendidos os requisitos legais, em face da 

relevância da questão social que envolve a matéria e em tutela aos 

i n t e r e s s e s  d a  p a r t e  h i p o s s u f i c i e n t e .  ( . . . )  ( T R F - 1  - 

0056390-14.2016.4.01.9199 BA, Relator: JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ 

CASALI BAHIA, Data de Julgamento: 26/10/2018, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, Data de Publicação: e-DJF1 22/01/2019 

PAG7). Nessa toada, entendo que a parte requerente faz jus ao benefício 

de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei nº 

8.213/91, haja vista que, preenchidos os requisitos legais. Ante o exposto, 

e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder à parte 

requerente o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, com renda mensal inicial a ser calculada pelo INSS, efetuando 

o pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso 

devidos a partir da cessação do auxílio-doença (05/07/2017 – Id nº 

13870346), nos termos do artigo 43, caput, da Lei 8.213/91, observada a 

eventual prescrição quinquenal. Correção monetária e juros moratórios, 

conforme versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, 

“os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem 

a partir da citação válida”. Tendo em vista que a prova inequívoca foi 

estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, 

CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a 

implantação do benefício nos termos já expressos no dispositivo da 

sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e comprová-la nos autos no prazo 

de 60 (sessenta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter alimentar 

sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de danos 

irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das 

prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal 

de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que 

serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 11 de dezembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000846-47.2016.8.11.0037. AUTOR(A): SEBASTIANA LOPES DOS 

SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR 

INCAPACIDADE ajuizada por SEBASTIANA LOPES DOS SANTOS em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora de neoplasia 

maligna, sintomática, permanente tratamento de hormonioterapia e controle 
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depressivo, impedindo-a de trabalhar. No id nº 5529636, o pedido liminar 

foi indeferido. Devidamente citada, a parte requerida ofereceu 

contestação no Id nº 9503499, requerendo o julgamento improcedente do 

pedido, uma vez que a parte autora não atende aos requisitos legais e 

regulamentares exigidos para percepção do benefício Impugnação à 

contestação no Id nº 9617161. Laudo pericial realizado por perito judicial 

no Id nº 16769012. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de benefício por incapacidade. 

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve impedir o exercício de 

atividades que lhe garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 

8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. A concessão de benefícios por incapacidade laboral 

está prevista nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, 

infere-se que para fazer jus ao benefício em questão deve o interessado 

comprovar, cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) 

ostentar a qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência 

de 12 contribuições mensais, exceto nos casos previstos em lei; c) 

incapacidade temporária ou permanente que impeça o exercício das 

atividades laborais. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial: 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. 

REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos para a concessão 

dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de segurado; 2) o 

cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais; 3) a 

incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por 

invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não preenchido o requisito da 

incapacidade para concessão do benefício de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à concessão do 

benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos e considerando que a 

autora está acometida de neoplasia maligna do mamilo e aréola, e 

consoante o disposto no artigo 151 da Lei n. 8.213/91, a concessão de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez independe de carência 

nestes casos. Quanto a incapacidade para o exercício das atividades 

laborais, o laudo pericial atestou que a parte requerente está total e 

permanentemente incapacitada para o exercício de qualquer atividade 

laboral (Id nº 16769012). Nessa toada, entendo que a parte requerente faz 

jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 

da Lei nº 8.213/91, haja vista que, preenchidos os requisitos legais, de 

rigor o acolhimento da pretensão inicial. Ante o exposto, e por tudo mais 

que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder à parte requerente o 

benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com renda 

mensal inicial a ser calculada pelo INSS, efetuando o pagamento das 

quantias correspondentes às parcelas em atraso devidos a partir da data 

do requerimento administrativo (05/08/2015 – Id nº 4532061), observada a 

eventual prescrição quinquenal. Correção monetária e juros moratórios, 

conforme versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, 

“os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem 

a partir da citação válida”. Tendo em vista que a prova inequívoca foi 

estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, 

CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a 

implantação do benefício nos termos já expressos no dispositivo da 

sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e comprová-la nos autos no prazo 

de 60 (sessenta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter alimentar 

sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de danos 

irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das 

prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal 

de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que 

serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 11 de dezembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000577-03.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA DE JESUS MANGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115/O-O (ADVOGADO(A))

JOELIO ROSA DE MORAES OAB - MT0018464A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000577-03.2019.8.11.0037. REQUERENTE: TERESINHA DE JESUS 

MANGUEIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO 

DOENÇA COM PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por 

TERESINHA DE JESUS MANGUEIRA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em síntese, ser portadora de espondilose dorsal, síndrome do manguito 

rotador no ombro e outras dorsopatias deformantes, impedindo-a de 

trabalhar. Laudo pericial realizado por perito judicial no Id nº 20667985. 

Devidamente citada, a parte requerida não ofereceu contestação. É o 

relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

requerendo a concessão de benefício por incapacidade. De início, tendo 

em vista a ausência de apresentação de contestação pela parte 

requerida, DECRETO SUA REVELIA, com fulcro no artigo 344 do Código de 

Processo Civil. Todavia, assinalo que, apesar de não ter apresentado 

contestação no prazo estipulado, contra o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS não se aplicam os efeitos materiais da revelia. 

Com efeito, o artigo 345, II, do Código de Processo Civil, dispõe que não se 

aplicam as disposições atinentes à confissão ficta e os efeitos da revelia 

previsto no artigo 344 do CPC, já que o litígio versa sobre direitos 

indisponíveis. Neste sentido o seguinte aresto: APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA — EFEITO MATERIAL DA REVELIA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA — ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DERROGADO, 

VIGENTE À ÉPOCA — NÃO APLICAÇÃO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO 

DE UNIDADE HABITACIONAL DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE 

MORADIA DO MUNICÍPIO — SITUAÇÃO EXCEPCIONAL — INEXISTÊNCIA — 

CRITÉRIO DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS — SORTEIO — 
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OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. “É orientação pacífica deste Superior 

Tribunal de Justiça segundo a qual não se aplica à Fazenda Pública o 

efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe 

dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados 

indisponíveis (AgInt no REsp 1358556/SP, Relatora Ministra Regina Helena 

Costa, Primeira Turma, DJe 18/11/2016; AgRg no REsp 117.0170/RJ, Rel. 

Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 9/10/2013 e AgRg nos EDcl no 

REsp 1.288.560/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 

3/8/2012)” (STJ, REsp 1666289/SP). (...). (TJMT – N.U 

0000185-17.2010.8.11.0063, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/11/2018, 

publicado no DJE 26/11/2018). No mais, verifico que o processo está em 

ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas 

de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido 

e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa 

da parte autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe 

garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do 

pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange à 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

17855910). Quanto a incapacidade para o exercício das atividades 

laborais, o laudo pericial atestou que a parte requerente está total e 

permanentemente incapacitada para qualquer atividade laboral (Id nº 

20667985). Nessa toada, entendo que a parte requerente faz jus ao 

benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei nº 

8.213/91, haja vista que, preenchidos os requisitos legais, de rigor o 

acolhimento da pretensão inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que nos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR a parte requerida a conceder à parte requerente o benefício 

previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com renda mensal 

inicial a ser calculada pelo INSS, efetuando o pagamento das quantias 

correspondentes às parcelas em atraso devidos a partir do requerimento 

administrativo (18/09/2018), nos termos do artigo 43, caput, da Lei 

8.213/91, observada a eventual prescrição quinquenal. Correção 

monetária e juros moratórios, conforme versão mais atualizada do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do 

Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas ações relativas a 

benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”. Tendo em 

vista que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do 

pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de 

DETERMINAR a implantação do benefício nos termos já expressos no 

dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e comprová-la nos 

autos no prazo de 60 (sessenta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter 

alimentar sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de 

danos irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 12 de dezembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000683-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CIRENE ALVES VICENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BORGES REIS OAB - MT20248/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000683-62.2019.8.11.0037. AUTOR(A): CIRENE ALVES VICENTE RÉU: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se 

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E POSTERIOR 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA ajuizada por CIRENE ALVES VICENTE, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora de síndrome 

do manguito rotador, outras lesões do ombro, dor articular, tendinopatia, 

osteopenia, espondilose e fratura do corpo vertebral de L, impedindo-a de 

trabalhar. Laudo pericial realizado por perito judicial no Id nº 20667986. 

Devidamente citada, a parte requerida não ofereceu contestação, 

conforme certidão de Id nº 20667986. É o relatório. Fundamento e decido. 

Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de 

benefício por incapacidade. De início, tendo em vista a ausência de 

apresentação de contestação pela parte requerida, DECRETO SUA 

REVELIA, com fulcro no artigo 344 do Código de Processo Civil. Todavia, 

assinalo que, apesar de não ter apresentado contestação no prazo 

estipulado, contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

não se aplicam os efeitos materiais da revelia. Com efeito, o artigo 345, II, 

do Código de Processo Civil, dispõe que não se aplicam as disposições 
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atinentes à confissão ficta e os efeitos da revelia previsto no artigo 344 do 

CPC, já que o litígio versa sobre direitos indisponíveis. Neste sentido o 

seguinte aresto: APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — EFEITO 

MATERIAL DA REVELIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — ARTIGO 319, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DERROGADO, VIGENTE À ÉPOCA — 

NÃO APLICAÇÃO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE UNIDADE 

HABITACIONAL DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA DO 

MUNICÍPIO — SITUAÇÃO EXCEPCIONAL — INEXISTÊNCIA — CRITÉRIO DE 

SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS — SORTEIO — OBSERVÂNCIA — 

NECESSIDADE. “É orientação pacífica deste Superior Tribunal de Justiça 

segundo a qual não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da 

revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a 

confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis (AgInt 

no REsp 1358556/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 18/11/2016; AgRg no REsp 117.0170/RJ, Rel. Ministro Og 

Fernandes, Sexta Turma, DJe 9/10/2013 e AgRg nos EDcl no REsp 

1.288.560/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 3/8/2012)” 

(STJ, REsp 1666289/SP). (...). (TJMT – N.U 0000185-17.2010.8.11.0063, 

LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 13/11/2018, publicado no DJE 26/11/2018). No 

mais, verifico que o processo está em ordem, não havendo nulidades a 

serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa da parte 

autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe garantem a 

subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido 

manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange à 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pela concessão anterior 

do benefício de auxílio-doença (Id nº 17963183). Quanto a incapacidade 

para o exercício das atividades laborais, o laudo pericial atestou que a 

parte requerente está total e permanentemente incapacitada para qualquer 

atividade laboral (Id nº 20667986). Nessa toada, entendo que a parte 

requerente faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, nos 

termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, haja vista que, preenchidos os 

requisitos legais, de rigor o acolhimento da pretensão inicial. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder à 

parte requerente o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, com renda mensal inicial a ser calculada pelo INSS, efetuando 

o pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso 

devidos a partir da cessação do auxílio-doença (15/01/2019), nos termos 

do artigo 43, caput, da Lei 8.213/91, observada a eventual prescrição 

quinquenal. Correção monetária e juros moratórios, conforme versão mais 

atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a 

Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas 

ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação 

válida”. Tendo em vista que a prova inequívoca foi estabelecida na 

sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações 

já enfrentadas na presente decisão, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA para o fim de DETERMINAR a implantação do benefício nos termos 

já expressos no dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e 

comprová-la nos autos no prazo de 60 (sessenta) dias. Veja-se que o 

benefício tem caráter alimentar sendo que a demora em sua inclusão 

poderá acarretar perigo de danos irreparáveis na vida da parte 

requerente. Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da 

Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com 

a implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 12 de dezembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004137-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELADIO MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIELA KENSY KUSIACK OAB - MT18479/B-B (ADVOGADO(A))

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004137-84.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ELADIO MENDES DA SILVA RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA c/c 

TUTELA ANTECIPADA ajuizada por ELADIO MENDES DA SILVA em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portador de 

degeneração dos discos intervertebrais e das vértebras cervicais, devio, 

hérnia, bico de papagaio, hérnia de disco e abaulamento discal, 

impedindo-o de trabalhar. Laudo pericial realizado por perito judicial no Id 

nº 19945259. Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação no Id 

nº 20462726, requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma vez 
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que a parte autora não atende aos requisitos legais e regulamentares 

exigidos para percepção do benefício, a qual foi impugnada no Id nº 

21792180. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de benefício por incapacidade. 

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve impedir o exercício de 

atividades que lhe garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 

8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. A concessão de benefícios por incapacidade laboral 

está prevista nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, 

a parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 8.213/91 que, caso 

ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, a qualidade de 

segurado será mantida durante um determinado intervalo de tempo, no 

denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para fazer jus ao 

benefício em questão deve o interessado comprovar, cumulativamente, o 

preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a qualidade de 

segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que impeça o 

exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, não obstante ao 

disposto no artigo 151 da Lei n. 8.213/91, no que tange à qualidade de 

segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram satisfeitos, 

pois foram devidamente comprovados pelo Extrato Previdenciário do 

Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 20462728). 

Quanto à incapacidade para o exercício das atividades laborais, consigno 

que o laudo pericial atestou que a parte requerente está parcial e 

temporariamente incapacitada para o exercício de suas atividades 

laborais, visto que há possibilidade de recuperação (Id nº 19945259). 

Deste modo, entendo que a parte requerente faz jus ao benefício de 

auxílio-doença, nos termos do artigo 59 da Lei nº 8.213/91, haja vista que, 

preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento parcial da 

pretensão inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR a parte requerida a conceder à parte requerente o benefício 

previdenciário de AUXÍLIO-DOENÇA , até a cessação da incapacidade ou 

até a sua reabilitação para o trabalho, com renda mensal inicial a ser 

calculada pelo INSS, efetuando o pagamento das quantias 

correspondentes às parcelas em atraso devidos a partir da cessação do 

auxílio-doença (03/04/2018), nos termos do artigo 43, caput, da Lei 

8.213/91, observada a eventual prescrição quinquenal. Correção 

monetária e juros moratórios, conforme versão mais atualizada do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do 

Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas ações relativas a 

benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”. Tendo em 

vista que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do 

pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de 

DETERMINAR a implantação do auxílio-doença, nos termos já expressos 

no dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias. Veja-se que o 

benefício tem caráter alimentar, sendo que a demora em sua inclusão 

poderá acarretar perigo de danos irreparáveis na vida da parte 

requerente. Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da 

Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com 

a implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 12 de dezembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007980-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA MARIA BARBOSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1007980-57.2018.8.11.0037. AUTOR(A): DIVINA MARIA BARBOSA DE 

SOUZA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA COM PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ ajuizada por DIVINA MARIA BARBOSA DE SOUZA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora de M 47.9 - 

Espondilose não especificada, M 50. 1 - Transtorno do disco cervical com 

radiculopatia, M 51.1 - Transtornos de discos lombares e de outros discos, 

intervertebrais com radiculopatia, M 51.2 - Outros deslocamentos discais 

intervertebrais especificados, M 54.4 - Lumbago com ciática, impedindo-a 

de trabalhar. A tutela antecipada foi deferida em parte no Id nº 16969988. 

Laudo pericial realizado por perito judicial no Id nº 18400829. Devidamente 

citada, a parte requerida ofereceu contestação no Id nº 19314190, 

requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma vez que a parte 

autora não atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para 

percepção do benefício, a qual foi impugnada no Id nº 19634894. É o 

relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

requerendo a concessão de benefício por incapacidade. O processo está 

em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 
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desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve impedir o exercício de 

atividades que lhe garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 

8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. A concessão de benefícios por incapacidade laboral 

está prevista nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, 

a parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange à 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

19314190 - Pág. 04). Quanto a incapacidade para o exercício das 

atividades laborais, observo que o laudo pericial constatou que a 

requerente está temporariamente incapacitada, porém, passível de 

reabilitação, sem contar o fato da requerente ser pessoa relativamente 

jovem (42 anos). Deste modo, entendo que a parte requerente faz jus ao 

benefício de auxílio-doença, nos termos do artigo 59 da Lei nº 8.213/91, 

haja vista que, preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento 

parcial da pretensão inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR 

a parte requerida a conceder à parte requerente o benefício previdenciário 

de AUXÍLIO-DOENÇA, com renda mensal inicial a ser calculada pelo INSS, 

até a cessação da incapacidade, a qual deverá ser verificada pela perícia 

da Autarquia Previdenciária, efetuando o pagamento das quantias 

correspondentes às parcelas em atraso devidos a partir da data do 

requerimento administrativo (28/06/2016 – Id nº 16917073), observada a 

eventual prescrição quinquenal. Correção monetária e juros moratórios, 

conforme versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, 

“os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem 

a partir da citação válida”. Tendo em vista que a prova inequívoca foi 

estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, 

CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a 

implantação do benefício nos termos já expressos no dispositivo da 

sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e comprová-la nos autos no prazo 

de 60 (sessenta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter alimentar 

sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de danos 

irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das 

prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal 

de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que 

serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 12 de dezembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004100-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR LUIZ DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004100-57.2018.8.11.0037. REQUERENTE: OSCAR LUIZ DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA CUMULADA COM 

POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ ajuizada por OSCAR LUIZ DO NASCIMENTO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portador de cervicalgia, 

lombocetalgia crônica, coxoartrose bilateral, limitação funcional e 

enurtamento, impedindo-a de trabalhar. A tutela antecipada foi indeferida 

no Id nº 13756319. Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação 

no Id nº 18843463, requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma 

vez que a parte autora não atende aos requisitos legais e regulamentares 

exigidos para percepção do benefício, a qual foi impugnada no Id nº 

19282849. Laudo pericial realizado por perito judicial no Id nº 19606509. É 

o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

requerendo a concessão de benefício por incapacidade. O processo está 

em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve impedir o exercício de 

atividades que lhe garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 

8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. A concessão de benefícios por incapacidade laboral 

está prevista nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 
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para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, 

a parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange a 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

18843463 – pág. 17-22). Quanto a incapacidade para o exercício das 

atividades laborais, consigno que o laudo pericial atestou que o requerente 

se encontra temporariamente incapacitado, de modo que passível de 

reabilitação após a cirurgia; Deste modo, entendo que a parte requerente 

faz jus ao benefício de auxílio-doença, nos termos do artigo 59 da Lei nº 

8.213/91, haja vista que, preenchidos os requisitos legais, de rigor o 

acolhimento parcial da pretensão inicial. Ante o exposto, e por tudo mais 

que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder à parte requerente o 

benefício previdenciário de AUXÍLIO-DOENÇA, com renda mensal inicial a 

ser calculada pelo INSS, até a cessação da incapacidade ou a sua 

reabilitação para o trabalho, a qual deverá ser verificada pela perícia da 

Autarquia Previdenciária, efetuando o pagamento das quantias 

correspondentes às parcelas em atraso devidos a partir da cessação do 

auxílio-doença (06/09/2017 – Id nº 13750410), observada a eventual 

prescrição quinquenal. Correção monetária e juros moratórios, conforme 

versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 

Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros 

de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir 

da citação válida”. Tendo em vista que a prova inequívoca foi estabelecida 

na sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das 

alegações já enfrentadas na presente decisão, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a implantação do 

auxílio-doença, nos termos já expressos no dispositivo da sentença, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter alimentar, 

sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de danos 

irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das 

prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal 

de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que 

serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 12 de dezembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002557-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA TAMIOZZO SAVIAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002557-19.2018.8.11.0037. AUTOR(A): SANDRA MARIA TAMIOZZO 

SAVIAN RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE ajuizada por SANDRA MARIA TAMIOZZO 

SAVIAN em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora 

de sequelas de aneurisma (AVC), impedindo-a de trabalhar. No Id nº 

13839561, o pedido liminar foi deferido. Laudo pericial realizado por perito 

judicial no Id nº 24280094. Devidamente citada, a parte requerida ofereceu 

contestação no Id nº 24544648, requerendo o julgamento improcedente do 

pedido, uma vez que a parte autora não atende aos requisitos legais e 

regulamentares exigidos para percepção do benefício, a qual foi 

impugnada no Id nº 24606701. É o relatório. Fundamento e decido. 

Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de 

benefício por incapacidade. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. 

Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa da parte 

autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe garantem a 

subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido 

manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 
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cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange à 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

24544648). Quanto a incapacidade para o exercício das atividades 

laborais, o laudo pericial atestou que a parte requerente está total e 

permanentemente incapacitada para qualquer atividade laboral (Id nº 

24280094). Nessa toada, entendo que a parte requerente faz jus ao 

benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei nº 

8.213/91, haja vista que, preenchidos os requisitos legais, de rigor o 

acolhimento da pretensão inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que nos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR a parte requerida a conceder à parte requerente o benefício 

previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com renda mensal 

inicial a ser calculada pelo INSS, efetuando o pagamento das quantias 

correspondentes às parcelas em atraso devidos a partir do requerimento 

administrativo (06/12/2017 – Id nº 12902696), nos termos do artigo 43, 

caput, da Lei 8.213/91, observada a eventual prescrição quinquenal. 

Correção monetária e juros moratórios, conforme versão mais atualizada 

do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 

204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas ações relativas 

a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”. Tendo em 

vista que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do 

pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de 

DETERMINAR a implantação do benefício nos termos já expressos no 

dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e comprová-la nos 

autos no prazo de 60 (sessenta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter 

alimentar sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de 

danos irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 12 de dezembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004815-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR RODRIGUES DA ROZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004815-02.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ADEMIR RODRIGUES DA 

ROZA REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE REQUERIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ c/c PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por SERGIO GALVÃO DO AMARAL em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portador de pancreatite 

crônica, com quadro de regurgitação com colelitíase e diabetes 

descompensada, hérnia incisional volumosa e anemia, impedindo-o de 

trabalhar. A tutela antecipada foi deferida no Id nº 14224128. Laudo 

pericial realizado por perito judicial no Id nº 24280095. Devidamente citado, 

o requerido ofereceu contestação no Id nº 24602696, requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, uma vez que a parte autora não 

atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do 

benefício, a qual foi impugnada no Id nº 24799236. É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a 

concessão de benefício por incapacidade. O processo está em ordem, 

não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de 

ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e 

regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa 

da parte autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe 

garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do 

pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 
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5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange a 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

14141310 – pág, 9). Quanto a incapacidade para o exercício das 

atividades laborais, consigno que o laudo pericial atestou que o requerente 

se encontra temporariamente incapacitado para o exercício de suas 

atividades laborais e apto para o exercício de outra atividade profissional 

ou para a reabilitação. Deste modo, entendo que a parte requerente faz 

jus ao benefício de auxílio-doença, nos termos do artigo 59 da Lei nº 

8.213/91, haja vista que, preenchidos os requisitos legais, de rigor o 

acolhimento parcial da pretensão inicial. Ante o exposto, e por tudo mais 

que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder à parte requerente o 

benefício previdenciário de AUXÍLIO-DOENÇA, com renda mensal inicial a 

ser calculada pelo INSS, até a cessação da incapacidade ou a sua 

reabilitação para o trabalho, a qual deverá ser verificada pela perícia da 

Autarquia Previdenciária, efetuando o pagamento das quantias 

correspondentes às parcelas em atraso devidos a partir da cessação do 

auxílio-doença (11/07/2017 – Id nº 14141337), observada a eventual 

prescrição quinquenal. Correção monetária e juros moratórios, conforme 

versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 

Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros 

de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir 

da citação válida”. Tendo em vista que a prova inequívoca foi estabelecida 

na sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das 

alegações já enfrentadas na presente decisão, CONFIRMO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a implantação do 

auxílio-doença, nos termos já expressos no dispositivo da sentença, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter alimentar, 

sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de danos 

irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das 

prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal 

de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que 

serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 12 de dezembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002306-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002306-98.2018.8.11.0037. AUTOR(A): MARIA JOSE SOARES DA SILVA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ COM TUTELA ANTECIPADA ajuizada por MARIA JOSÉ 

SOARES DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, ser portadora de transtorno de disco cervical, lumbago com 

ciático, radiculopatia, espondilose, artrite, transtorno articulares, 

tireotoscicose, neoplasia benigna da glândula tireóide, hiperteroidismo, 

cisto na mama esquerda, osteoporose, osteopenia na coluna lombar l1 e 

l4, ansiedade/depressão, gastrite antral erosiva elevada leve e 

hipermetropia/presbiopia, impedindo-a de trabalhar. A tutela antecipada foi 

indeferida no Id nº 12769126. Devidamente citada, a parte requerida 

ofereceu contestação no Id nº 13949837, requerendo o julgamento 

improcedente do pedido, uma vez que a parte autora não atende aos 

requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do benefício. 

Impugnação à contestação no Id nº 14816853. Laudo pericial realizado por 

perito judicial no Id nº 24712453. É o relatório. Fundamento e decido. 

Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de 

benefício por incapacidade. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. 

Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa da parte 

autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe garantem a 

subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido 

manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 
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a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange à 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

13949837 - Pág. 18). Quanto a incapacidade para o exercício das 

atividades laborais, observo que o laudo pericial constatou que a 

requerente está parcial e permanentemente incapacitada, porém, pode ser 

reabilitada para outra função (Id nº 24712453). Deste modo, entendo que a 

parte requerente faz jus ao benefício de auxílio-doença, nos termos do 

artigo 59 da Lei nº 8.213/91, haja vista que, preenchidos os requisitos 

legais, de rigor o acolhimento parcial da pretensão inicial. Ante o exposto, 

e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder à parte 

requerente o benefício previdenciário de AUXÍLIO-DOENÇA, com renda 

mensal inicial a ser calculada pelo INSS, até a cessação da incapacidade, 

a qual deverá ser verificada pela perícia da Autarquia Previdenciária, 

efetuando o pagamento das quantias correspondentes às parcelas em 

atraso devidos a partir da data da cessação do auxílio-doença 

(15/01/2018 – Id nº 13949837 – pág. 18), observada a eventual prescrição 

quinquenal. Correção monetária e juros moratórios, conforme versão mais 

atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a 

Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas 

ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação 

válida”. Tendo em vista que a prova inequívoca foi estabelecida na 

sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações 

já enfrentadas na presente decisão, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA para o fim de DETERMINAR a implantação do benefício nos termos 

já expressos no dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e 

comprová-la nos autos no prazo de 60 (sessenta) dias. Veja-se que o 

benefício tem caráter alimentar sendo que a demora em sua inclusão 

poderá acarretar perigo de danos irreparáveis na vida da parte 

requerente. Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da 

Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com 

a implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 12 de dezembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004514-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE APARECIDA GONCALVES CONSTANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT21051/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004514-55.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ROSANE APARECIDA 

GONCALVES CONSTANTE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA c/c TUTELA ANTECIPADA ajuizada por ROSANA 

APARECIDA GONÇALVES CONSTANTE em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, ser portador de epicondilite lateral direita e 

discopatia degenerativa lombar evolui com cubitalgia direita e 

lombociatalgia esquerda com parestesia, impedindo-o de trabalhar. Laudo 

pericial realizado por perito judicial no Id nº 19757272. Devidamente citado, 

o requerido ofereceu contestação no Id nº 14395560, requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, uma vez que a parte autora não 

atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do 

benefício, a qual foi impugnada no Id nº 14727271. É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a 

concessão de benefício por incapacidade. O processo está em ordem, 

não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de 

ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e 

regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa 

da parte autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe 

garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do 

pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 8.213/91 que, caso 

ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, a qualidade de 

segurado será mantida durante um determinado intervalo de tempo, no 

denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para fazer jus ao 

benefício em questão deve o interessado comprovar, cumulativamente, o 

preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a qualidade de 

segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que impeça o 

exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange a 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

14395560). Quanto à incapacidade para o exercício das atividades 

laborais, consigno que o laudo pericial atestou que a parte requerente está 
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total e temporariamente incapacitada para o exercício de suas atividades 

laborais, visto que há possibilidade de recuperação (Id nº 19757272). 

Deste modo, entendo que a parte requerente faz jus ao benefício de 

auxílio-doença, nos termos do artigo 59 da Lei nº 8.213/91, haja vista que, 

preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento parcial da 

pretensão inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a 

parte requerida a conceder à parte requerente o benefício previdenciário 

de AUXÍLIO-DOENÇA , até a cessação da incapacidade ou até a sua 

reabilitação para o trabalho, com renda mensal inicial a ser calculada pelo 

INSS, efetuando o pagamento das quantias correspondentes às parcelas 

em atraso devidos a partir da cessação do auxílio-doença (01/02/2018), 

nos termos do artigo 43, caput, da Lei 8.213/91, observada a eventual 

prescrição quinquenal. Correção monetária e juros moratórios, conforme 

versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 

Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros 

de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir 

da citação válida”. Tendo em vista que a prova inequívoca foi estabelecida 

na sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das 

alegações já enfrentadas na presente decisão, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a implantação do 

auxílio-doença, nos termos já expressos no dispositivo da sentença, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter alimentar, 

sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de danos 

irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das 

prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal 

de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que 

serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 12 de dezembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000700-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000700-35.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DINALVA FERNANDES DOS 

SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por DINALVA FERNANDES 

DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser 

portador de esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos 

delirantes transtornos psicóticos agudos e transitórios, transtornos do 

humor afetivos e episódios depressivos, impedindo-a de trabalhar. No Id 

nº 11727070, o pedido liminar foi deferido. Devidamente citada, a parte 

requerida ofereceu contestação no Id nº 14762393, requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, uma vez que a parte autora não 

atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do 

benefício, a qual foi impugnada no Id nº 15078033. Laudo pericial realizado 

por perito judicial no Id nº 20368526. É o relatório. Fundamento e decido. 

Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de 

benefício por incapacidade. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. 

Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa da parte 

autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe garantem a 

subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido 

manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange à 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

14762393). Quanto a incapacidade para o exercício das atividades 

laborais, o laudo pericial atestou que a parte requerente está total e 

permanentemente incapacitada para qualquer atividade laboral, devendo a 

pequena qualidade de vida e sua instabilidade mental ser reservada aos 

cuidados pessoais (Id nº 20368526). Nessa toada, entendo que a parte 

requerente faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, nos 

termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, haja vista que, preenchidos os 

requisitos legais, de rigor o acolhimento da pretensão inicial. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder à 

parte requerente o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, com renda mensal inicial a ser calculada pelo INSS, efetuando 

o pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso 
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devidos a partir da cessação do auxílio-doença (18/11/2014 – Id nº 

14762393 pág. 10), nos termos do artigo 43, caput, da Lei 8.213/91, 

observada a eventual prescrição quinquenal. Correção monetária e juros 

moratórios, conforme versão mais atualizada do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de 

Justiça, “os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”. Tendo em vista que a 

prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido da 

parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente 

decisão, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de 

DETERMINAR a implantação do benefício nos termos já expressos no 

dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e comprová-la nos 

autos no prazo de 60 (sessenta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter 

alimentar sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de 

danos irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 12 de dezembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002208-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BLONDINA VILMA LEONARCZYK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT0010933S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002208-50.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BLONDINA VILMA 

LEONARCZYK REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos pelo INSS, 

aduzindo, em síntese, a existência de erro na sentença de id n. 14465299, 

vez que implantou o benefício pleiteado na inicial, ocasionando 

reconhecimento da qualidade de segurado rural e preenchimento da 

carência pela autarquia. No entanto, houve um equívoco por parte da 

APSDJ, a qual implantou o benefício erroneamente. A parte embargada se 

manifestou no id n. 15736418, apresentando discordância quanto ao erro 

alegado. É o breve relato. Fundamento e decido. Inicialmente, observo que 

os embargos foram interpostos tempestivamente e na forma legal (id n. 

15211146), de modo que devem ser conhecidos. Compulsando os autos, 

verifico que razão assiste ao embargante, vez que padece de erro a 

sentença objurgada, visto que o despacho inicial determinou que o INSS 

apresentasse o motivo do indeferimento administrativo do benefício 

pleiteado (id n. 10069265), porém, a secretaria deste juízo, 

equivocadamente, expediu ofício determinando a implantação do benefício 

(id n. 10909452), o que ocasionou uma sucessão de erros. Dessa forma, 

constato que a sentença incorreu em erro material ao levar em 

consideração a implantação do benefício, devendo ser anulada para que o 

feito reassuma o regular andamento. Ante o exposto, ante a ausência do 

reconhecimento administrativo do direito pleiteado na inicial e presentes os 

requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO 

para REVOGAR a sentença de id n. 14465299. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se ainda possui interesse na 

oitiva das testemunhas. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 13 de 

dezembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001524-57.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MIGUEL PORLONICZAK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001524-57.2019.8.11.0037. AUTOR(A): FRANCISCO MIGUEL 

PORLONICZAK RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AMPARO 

ASSISTENCIAL AO IDOSO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada 

por FRANCISCO MIGUEL PORLONICZAK em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, não possuir meios de prover a própria manutenção 

ou tê-la provido por sua família. No id n. 18877900, a tutela antecipada foi 

indeferida. Devidamente citado, o requerido não ofereceu contestação, 

conforme certidão de id n. 23679126. Relatório de estudo social no id n. 

20966927. Manifestação ministerial no id n. 22357224. É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de concessão de BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, previsto no artigo 203, 

inciso V, da Constituição Federal e no artigo 20 da Lei nº 8.742/93. De 

início, tendo em vista a ausência de apresentação de contestação pela 

parte requerida, DECRETO SUA REVELIA, com fulcro no artigo 344 do 

Código de Processo Civil. Todavia, assinalo que, apesar de não ter 

apresentado contestação no prazo estipulado, contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS não se aplicam os efeitos 

materiais da revelia. Com efeito, o artigo 345, II, do Código de Processo 

Civil, dispõe que não se aplicam as disposições atinentes à confissão ficta 

e os efeitos da revelia previsto no artigo 344 do CPC, já que o litígio versa 

sobre direitos indisponíveis. No mais, não havendo preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito. A Lei nº 8.742 de 1993, ao dispor 

sobre os Planos de Benefícios da Assistência Social, como norma de 

regramento infraconstitucional dos benefícios previstos no artigo 203 da 

Constituição Federal, assevera em seu artigo 20, caput, com a redação 

dada pela Lei nº 12.435/2011: “Art. 20. O benefício de prestação 

continuada é a garantia de 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais e que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de 

tê-la provida por sua família.” Na Carta Magna encontramos: “Art. 203. A 

assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 

objetivos: V- A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 

meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 

conforme dispuser a lei.” No que se refere ao artigo 20, § 3º, da Lei nº 

8.742/93, que estabelece que a renda per capita familiar deve ser inferior 

a ¼ do salário mínimo, observo que a decisão proferida na ADIN 1.232-1 

não extirpou a possibilidade do julgador aferir, no caso concreto, a 

miserabilidade da parte, à luz das provas existentes nos autos, a fim de 

verificar se a parte faz jus ao benefício pleiteado. Em outras palavras, 

mesmo quando suplantado o limite legal, outros elementos poderão ser 

sopesados para aferir a condição de miserabilidade, que expressa a 

situação de absoluta carência de recursos para a subsistência da parte 

autora. Analisando os autos, extrai-se do estudo socioeconômico que o 

requerente reside com seu filho Marcos de 40 anos, o qual apresenta 

deficiência mental e recebe o Benefício de Prestação Continuada no valor 

de um salário mínimo (R$998,00), e com sua filha Márcia (43 anos), que 

reside no mesmo terreno (edícula lateral) e trabalha como diarista, 

perfazendo uma renda de aproximadamente R$ 1.000,00. Ainda, o estudo 

relata que junto ao terreno possui uma edícula aos fundos, a qual é 

alugada para terceiros no valor de R$ 500,00, sendo que, segundo o 

requerente, o dinheiro é repassado para outra filha. Com efeito, aduz o 

artigo 20, §3º, da Lei nº 8742/93, que “considera-se incapaz de prover a 

manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda 

mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo”. Assim, 

no caso em testilha, restou demonstrado, através do estudo social 

mencionado acima, que o requerente NÃO faz parte de uma estrutura 

socioeconômica carente capaz de se enquadrar no requisito acima 

supramencionado. Dessa forma, constato que o requerente não faz jus ao 

benefício assistencial de prestação continuada, nos termos da Lei nº 
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8.742/93 c/c artigo 203, V, da Constituição Federal, haja vista que não 

foram preenchidos os requisitos legais, sendo de rigor a rejeição da 

pretensão inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, 

tendo em vista que a requerente não comprovou um dos requisitos 

estabelecidos na Lei nº 8.213/91, com o advento da nova redação dada 

pela Lei nº 9.720/1998 c/c artigo 203, V, da Constituição Federal, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo. Sem custas. Condeno a parte requerente ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do artigo 85, §2º e 19, do Código de Processo Civil, observado o 

disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 13 de 

dezembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005991-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005991-16.2018.8.11.0037. AUTOR(A): MARIA ISABEL SILVA DE 

OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO 

DOENÇA C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ E TUTELA ANTECIPADA ajuizada por MARIA ISABEL SILVA DE 

OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora 

de hanseníase multibacilar, tendinopatia subescapular no ombro esquerdo, 

tendinopatia do supraespinhal no ombro direito, úlcera gástrica, dor 

crônica intratável, infarto do miocárdio, história pregressa de AVC, 

hipertensão arterial sistêmica e arritmia, hipertensão essencial primária, 

sequelas de hanseníase (lepra), tendinite calcificada, transtorno 

depressivo recorrente, outras doenças especificadas do intestino, 

distúrbios do início e da manutenção do sono, dorsalgia e transtorno 

depressivo, impedindo-a de trabalhar. No id nº 15040636, o pedido liminar 

foi deferido. Laudo pericial realizado por perito judicial no Id nº 16769012. 

Devidamente citada, a parte requerida ofereceu contestação no Id nº 

24929814, requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma vez que 

a parte autora não atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos 

para percepção do benefício. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se 

de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de benefício por 

incapacidade. O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem 

sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos 

processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem 

presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a 

receber um julgamento com resolução de mérito. Ausentes eventuais 

questões preliminares, passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia 

basicamente na incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve 

impedir o exercício de atividades que lhe garantem a subsistência, nos 

moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte 

requerente, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos 

para concessão do pleito formulado. A concessão de benefícios por 

incapacidade laboral está prevista nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, 

veja-se: Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando 

for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou 

não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível 

de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Art. 

59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 dias consecutivos. Ademais, infere-se que para fazer jus ao 

benefício em questão deve o interessado comprovar, cumulativamente, o 

preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a qualidade de 

segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais, exceto nos casos previstos em lei; c) incapacidade temporária 

ou permanente que impeça o exercício das atividades laborais. Neste 

sentido é o entendimento jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. 

INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos para a concessão dos 

benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de segurado; 2) o 

cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais; 3) a 

incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por 

invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não preenchido o requisito da 

incapacidade para concessão do benefício de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à concessão do 

benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Quanto a incapacidade para o exercício das 

atividades laborais, o laudo pericial atestou que a parte requerente está 

total e permanentemente incapacitada para o exercício de qualquer 

atividade laboral (Id nº 24436582). Nessa toada, entendo que a parte 

requerente faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, nos 

termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, haja vista que, preenchidos os 

requisitos legais, de rigor o acolhimento da pretensão inicial. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder à 

parte requerente o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, com renda mensal inicial a ser calculada pelo INSS, efetuando 

o pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso 

devidos a partir da data do requerimento administrativo (08/12/2015 – Id nº 

15031897), observada a eventual prescrição quinquenal. Correção 

monetária e juros moratórios, conforme versão mais atualizada do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do 

Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas ações relativas a 

benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”. Tendo em 

vista que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do 

pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de 

DETERMINAR a implantação do benefício nos termos já expressos no 

dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e comprová-la nos 

autos no prazo de 60 (sessenta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter 

alimentar sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de 

danos irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 11 de dezembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000505-16.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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ALINE MARIA DA CONCEICAO LIMA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000505-16.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ALINE MARIA DA CONCEICAO 

LIMA DE ASSIS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE 

proposta por ALINE MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE ASSIS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ter sofrido um acidente de 

trânsito, no ano de 2018, ocasionando fratura de platô tibial esquerdo, o 

que diminuiu significativamente sua capacidade laborativa. Assim, requer, 

por conseguinte, a concessão de auxílio-acidente. Laudo pericial realizado 

por perito judicial (ID nº 20094361). Devidamente citado, o requerido 

contestou no ID nº 20770400, requerendo a improcedência do pedido, uma 

vez que a parte autora não atende aos requisitos legais e regulamentares 

exigidos para percepção do benefício. Intimada, a parte autora não 

apresentou impugnação à contestação no prazo legal (ID nº 22902345). É 

o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, verifico que o processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. A questão controvertida cinge-se quanto à 

perda da capacidade física para o trabalho ou para atividades pessoais. O 

auxílio-acidente será concedido ao segurado que, após consolidação das 

lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem 

sequelas que impliquem a redução parcial e definitiva da capacidade para 

o trabalho habitual (artigo 86 da Lei 8.213/91), independente de carência 

(artigo 26, I, da Lei nº 8.213/91). No caso dos autos, verifico que restou 

comprovada a diminuição da capacidade para o trabalho exercido pela 

requerente, notadamente após a perícia médica que afirmou a existência 

de sequelas parciais que afetam o membro lesionado (atrofia da perna 

esquerda). Dessa forma, comprovada a redução da capacidade para o 

exercício da atividade laboral, o benefício pleiteado pela requerente deve 

ser acolhido. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES. 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. COMPROVAÇÃO POR LAUDO 

PERICIAL. CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA ADVOCATÍCIA. 1. A percepção 

do benefício previdenciário de auxílio-acidente exige o preenchimento 

simultâneo de dois requisitos: (a) ocorrência de acidente de qualquer 

natureza, e (b) que após a consolidação das lesões resultem sequelas 

que impliquem redução da capacidade para o trabalho que exercia, nos 

termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91. 2. No caso concreto, a análise dos 

autos demonstra que a requerente sofreu acidente motociclístico, o que é 

confirmado pelo laudo pericial anexado, que atesta ainda a redução da 

capacidade para o trabalho. 3. Demonstrada a condição de segurada da 

autora ao RGPS, bem como a redução de sua capacidade laborativa, 

mostra-se devido o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário 

de auxílio-acidente, em face da comprovação dos requisitos necessários 

à concessão do benefício. 4. O Termo inicial de concessão do 

auxílio-acidente é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, 

conforme preconiza o § 2º do art. 86 da Lei de Benefícios. 5. A correção 

monetária deve ser feita com base nos índices do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, aplicando-se o INPC após a entrada em vigor da lei nº 

11.960/2009, tendo em vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada 

na remuneração das cadernetas de poupança - como índice de correção 

monetária de débitos judiciais, conforme fundamentos utilizados pelo STF 

no julgamento das ADI nº 493 e 4.357/DF, e ainda pelo STJ no julgamento 

do RESP nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC. 6. Juros de mora 

fixados em 1% ao mês, a contar da citação, em relação às parcelas a ela 

anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, incidindo com 

essa taxa até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, a partir de 

quando serão reduzidos para 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são 

os juros aplicados nas cadernetas de poupança. 7. Honorários 

advocatícios de sucumbência, fixados em 10% das prestações vencidas 

até a prolação da sentença de procedência, nos termos do enunciado 

111, da Súmula do e. Superior Tribunal de Justiça. 8. Apelação provida. 

(TRF-1 - AC: 00154616520184019199, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, PRIMEIRA TURMA, Data 

de Publicação: 14/11/2018). Nessa toada, constato que a parte requerente 

faz jus ao benefício de auxílio-acidente, nos termos da Lei nº 8.213/91, 

haja vista que, preenchidos os requisitos legais, sendo de rigor o 

acolhimento da pretensão inicial. Quanto ao termo inicial do benefício 

auxílio-acidente, o STJ tem entendimento consolidado de que o termo inicial 

do auxílio- acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando este 

for pago ao segurado, sendo que, inexistindo tal fato, ou ausente prévio 

requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, o termo 

inicial do recebimento do benefício deve ser a data da citação (ARE 

1006507, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 

26/10/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 

04/11/2016 PUBLIC 07/11/2016). Ante o exposto, e por tudo mais que nos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR a parte requerida a conceder a parte requerente o benefício 

previdenciário de AUXÍLIO-ACIDENTE, no valor correspondente a 50% do 

salário do salário-de-benefício (artigo 86, §1º, da Lei nº 8.213/91), 

devendo ser pago até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou 

até a data do óbito da segurada. As quantias correspondentes às 

parcelas em atraso são devidas a partir da cessação do auxílio-doença 

(30/08/2018 – ID nº 20770401 – pág. 8), acrescidas de correção 

monetária e juros moratórios conforme versão mais atualizada do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do 

Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas ações relativas a 

benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”. Veja-se que 

o benefício tem caráter alimentar sendo que a demora em sua inclusão 

poderá acarretar perigo de danos irreparáveis na vida da parte 

requerente. Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da 

Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com 

a implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 12 de dezembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000235-89.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON TADEU DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000235-89.2019.8.11.0037. REQUERENTE: GELSON TADEU DA SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE proposta por GELSON 

TADEU DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ter 

sofrido um acidente de trânsito, no ano de 2018, ocasionando sequelas 

permanentes em seu ombro esquerdo, o que diminuiu significativamente 

sua capacidade laborativa. Assim, requer, por conseguinte, a concessão 

de auxílio-acidente. Laudo pericial realizado por perito judicial (ID nº 

21203923), o qual foi impugnado pela parte autora, sob o argumento de 

que o perito nomeado não é especialista em ortopedia. Devidamente 

citado, o requerido não apresentou contestação (ID nº 23327397). É o 

relatório. Fundamento e decido. De início, tendo em vista a ausência de 

apresentação de contestação pela parte requerida, DECRETO SUA 

REVELIA, com fulcro no artigo 344 do Código de Processo Civil. Todavia, 

assinalo que, apesar de não ter apresentado contestação no prazo 

estipulado, contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 
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não se aplicam os efeitos materiais da revelia. Com efeito, o artigo 345, II, 

do Código de Processo Civil, dispõe que não se aplicam as disposições 

atinentes à confissão ficta e os efeitos da revelia previsto no artigo 344 do 

CPC, já que o litígio versa sobre direitos indisponíveis. Quanto a 

impugnação ao laudo, consigno que é cabível a realização de nova perícia 

quando o laudo se apresenta incompleto, contraditório, impreciso ou não 

conclusivo, o que não ocorre na presente hipótese, até porque ao juiz não 

há a obrigação de determinar a realização de nova perícia se a matéria lhe 

parece suficientemente esclarecida. No mais, verifico que o processo está 

em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. A questão controvertida cinge-se à perda da 

capacidade física para o trabalho ou para atividades pessoais. O 

auxílio-acidente será concedido ao segurado que, após consolidação das 

lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem 

sequelas que impliquem a redução parcial e definitiva da capacidade para 

o trabalho habitual (artigo 86 da Lei 8.213/91), independente de carência 

(artigo 26, I, da Lei nº 8.213/91). No caso dos autos, reputo não 

configurado o direito da parte requerente ao benefício previdenciário 

supra, notadamente após a perícia médica que foi categórica em afirmar 

que o requerente não apresenta limitações para o desempenho de suas 

atividades. Dessa forma, uma vez que não comprovada a redução da 

capacidade para o exercício da atividade laboral, não há como conceder à 

parte requerente o benefício pleiteado. Neste sentido, é o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO 

ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO 

COMPROVADA. - Verificado que o segurado não apresenta sequela em 

razão do trauma no cotovelo, bem assim que não ocorreu redução da 

capacidade laborativa, é indevida a concessão de auxílio acidente (Lei 

8.213/91, artigo 86). (TJ-MG - AC: 10702110291888002 MG, Relator: José 

Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 02/05/2018, Data de Publicação: 

08/05/2018). PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA 

DECORRENTE DE ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA. REDUÇÃO DA 

CAPACIDADE LABORAL NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS AUSENTES. 

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. 1. O auxílio-acidente será devido, como 

indenização, ao segurado que, após a consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que 

impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia, nos termos do art. 86, da Lei n. 8.213, de 1991. A sua concessão 

independe de carência, conforme dispõe o art. 26, I, da mesma Lei. 2. No 

caso dos autos, o perito afirmou que o autor pode continuar trabalhando 

em sua atividade habitual e que a sequela sofrida não representa redução 

da capacidade laborativa. 3. Correta a sentença que indeferiu a pretensão 

da parte autora. 4. Apelação desprovida. (TRF-1 - AC: 

0 0 1 4 3 0 6 2 7 2 0 1 8 4 0 1 9 1 9 9 0 0 1 4 3 0 6 2 7 2 0 1 8 4 0 1 9 1 9 9 ,  R e l a t o r : 

DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: 13/03/2019). Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas. Condeno a parte 

requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19º, do 

Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do 

mesmo código. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 12 de dezembro de 2019. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000506-98.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO NERES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000506-98.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ADAO NERES DA CUNHA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE proposta por ADÃO 

NERES DA CUNHA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, ter sofrido um acidente de trânsito, no ano de 2017, ocasionando 

sequelas permanentes em seu joelho direito, o que diminuiu 

significativamente sua capacidade laborativa. Assim, requer, por 

conseguinte, a concessão de auxílio-acidente. Laudo pericial realizado por 

perito judicial (ID nº 20094362). Devidamente citado, o requerido contestou 

no ID nº 20770398, requerendo a improcedência do pedido, uma vez que a 

parte autora não atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos 

para percepção do benefício. Intimada, a parte autora não apresentou 

impugnação à contestação no prazo legal (ID nº 22902342). É o relatório. 

Fundamento e decido. O processo está em ordem, não havendo nulidades 

a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. A 

questão controvertida cinge-se à perda da capacidade física para o 

trabalho ou para atividades pessoais. O auxílio-acidente será concedido 

ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a redução 

parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual (artigo 86 da Lei 

8.213/91), independente de carência (artigo 26, I, da Lei nº 8.213/91). No 

caso dos autos, reputo não configurado o direito da parte requerente ao 

benefício previdenciário supra, notadamente após a perícia médica que foi 

categórica em afirmar que o requerente não possui mais sequelas do 

acidente, bem como não apresenta limitações para o desempenho de suas 

atividades (ID nº 20094362). Dessa forma, uma vez que não comprovada 

a redução da capacidade para o exercício da atividade laboral, não há 

como conceder à parte requerente o benefício pleiteado. Neste sentido, é 

o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE 

LABORATIVA NÃO COMPROVADA. - Verificado que o segurado não 

apresenta sequela em razão do trauma no cotovelo, bem assim que não 

ocorreu redução da capacidade laborativa, é indevida a concessão de 

auxílio acidente (Lei 8.213/91, artigo 86). (TJ-MG - AC: 

10702110291888002 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de 

Julgamento: 02/05/2018, Data de Publicação: 08/05/2018). 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DECORRENTE DE 

ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE 

LABORAL NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS AUSENTES. LAUDO 

PERICIAL CONCLUSIVO. 1. O auxílio-acidente será devido, como 

indenização, ao segurado que, após a consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que 

impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia, nos termos do art. 86, da Lei n. 8.213, de 1991. A sua concessão 

independe de carência, conforme dispõe o art. 26, I, da mesma Lei. 2. No 

caso dos autos, o perito afirmou que o autor pode continuar trabalhando 

em sua atividade habitual e que a sequela sofrida não representa redução 

da capacidade laborativa. 3. Correta a sentença que indeferiu a pretensão 

da parte autora. 4. Apelação desprovida. (TRF-1 - AC: 

0 0 1 4 3 0 6 2 7 2 0 1 8 4 0 1 9 1 9 9 0 0 1 4 3 0 6 2 7 2 0 1 8 4 0 1 9 1 9 9 ,  R e l a t o r : 

DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: 13/03/2019). Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas. Condeno a parte 

requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19º, do 

Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do 

mesmo código. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 12 de dezembro de 2019. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007371-40.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO ROCCO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁVEIS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (INDEA/MT) (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1007371-40.2019.8.11.0037. IMPETRANTE: VALDOMIRO ROCCO 

IMPETRADO: COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS 

NATURAIS RENOVÁVEIS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (INDEA/MT) Vistos. Analisando os autos, 

verifico que a parte impetrante informa a ausência do interesse 

processual nestes autos, de modo que a extinção do feito é medida que 

se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios. Após certificado o 

trânsito em julgado, remeta-se este feito à Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de dezembro de 

2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000417-75.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUCILIA SARAIVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000417-75.2019.8.11.0037. AUTOR(A): MARIA AUCILIA SARAIVA 

PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MANUTENÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por MARIA AUCILIA SARAIVA 

PEREIRA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que sofreu 

acidente automobilístico que lhe acarretou diversas fraturas expostas, 

tendo passado por procedimento cirúrgico para colocação de placa e 

parafusos no ombro esquerdo, que evoluiu para osteomelite e 

tendinopatia, causando grande perda da movimentação do seu braço 

esquerdo, impedindo-a de trabalhar. A tutela antecipada foi indeferida no 

Id nº 17678882. Devidamente citada, a parte requerida ofereceu 

contestação no Id nº 18847601, requerendo o julgamento improcedente do 

pedido, uma vez que a parte autora não atende aos requisitos legais e 

regulamentares exigidos para percepção do benefício. Impugnação à 

contestação no Id nº 19592816. Laudo pericial realizado por perito judicial 

no Id nº 19944739. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de benefício por incapacidade. 

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve impedir o exercício de 

atividades que lhe garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 

8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. A concessão de benefícios por incapacidade laboral 

está prevista nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, 

a parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange à 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

18847601 - Pág. 14/15). Quanto a incapacidade para o exercício das 

atividades laborais, observo que o laudo pericial constatou que a 

requerente está parcialmente incapaz, pois as sequelas do acidente são 

passíveis de reabilitação, de modo que não se encontra inválida para o 

exercício de qualquer atividade (Id nº 19944739). Deste modo, entendo 

que a parte requerente faz jus ao benefício de auxílio-doença, nos termos 

do artigo 59 da Lei nº 8.213/91, haja vista que, preenchidos os requisitos 

legais, de rigor o acolhimento parcial da pretensão inicial. Ante o exposto, 

e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder à 

parte requerente o benefício previdenciário de AUXÍLIO-DOENÇA, com 

renda mensal inicial a ser calculada pelo INSS, até a cessação da 

incapacidade, a qual deverá ser verificada pela perícia da Autarquia 

Previdenciária, efetuando o pagamento das quantias correspondentes às 

parcelas em atraso devidos a partir da cessação da aposentadoria por 

invalidez, observada a eventual prescrição quinquenal. Correção 

monetária e juros moratórios, conforme versão mais atualizada do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do 

Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas ações relativas a 

benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”. Tendo em 

vista que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do 

pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de 

DETERMINAR a implantação do benefício nos termos já expressos no 
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dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e comprová-la nos 

autos no prazo de 60 (sessenta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter 

alimentar sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de 

danos irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Considerando que a parte requerente 

decaiu de parte do pedido, condeno as partes à sucumbência recíproca, 

na proporção de 50% (cinquenta por cento) a ser pago em favor do 

advogado público e 50% (cinquenta por cento) em favor do advogado da 

parte requerente, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código. Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 12 de dezembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008202-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1008202-25.2018.8.11.0037. AUTOR(A): MARIA APARECIDA DOS 

SANTOS RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PEDIDO DE AUXÍLIO – 

DOENÇA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por MARIA APARECIDA DOS 

SANTOS, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora 

de outras espondiloses com radiculopatias, transtorno do disco cervical 

com radiculopatia e transtornos de discos lombares e de outros discos 

intervertebrais com radiculopatia, impedindo-a de trabalhar. Laudo pericial 

realizado por perito judicial no Id nº 19945009. Devidamente citado, o 

requerido ofereceu contestação no Id nº 18656696, requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, uma vez que a parte autora não 

atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do 

benefício, a qual foi impugnada no Id nº 19448311. É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a 

concessão de benefício por incapacidade. O processo está em ordem, 

não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de 

ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e 

regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa 

da parte autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe 

garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do 

pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 8.213/91 que, caso 

ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, a qualidade de 

segurado será mantida durante um determinado intervalo de tempo, no 

denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para fazer jus ao 

benefício em questão deve o interessado comprovar, cumulativamente, o 

preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a qualidade de 

segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que impeça o 

exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, não obstante ao 

disposto no artigo 151 da Lei n. 8.213/91, no que tange à qualidade de 

segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram satisfeitos, 

pois foram devidamente comprovados pelo Extrato Previdenciário do 

Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 18656696). 

Quanto à incapacidade para o exercício das atividades laborais, consigno 

que o laudo pericial atestou que a parte requerente está apta ao exercício 

de atividade laboral (Id nº 19945009). Ante o exposto, e por tudo mais que 

nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Isento de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, 

§1°, da Lei nº 8.620/93. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 12 de 

dezembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007322-96.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARDOSO DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE RONDONÓPOLIS 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1007322-96.2019.8.11.0037. IMPETRANTE: ANA CARDOSO DE OLIVEIRA 

IMPETRADO: CHEFE DA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE 

RONDONÓPOLIS Vistos. Analisando os autos, verifico que a parte 
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impetrante informa a ausência do interesse processual nestes autos, de 

modo que a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios. Após certificado o trânsito em julgado, 

remeta-se este feito à Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), 

responsável pelas cobranças das custas processuais e arquivamento 

dos autos, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de dezembro de 2019. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007372-25.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA (REQUERENTE)

PHILIPE CASARIN PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007372-25.2019.8.11.0037 POLO ATIVO:PHILIPE CASARIN 

PEIXOTO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PHILIPE CASARIN 

PEIXOTO, RAFAEL BOQUE DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 31/03/2020 Hora: 08:00 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 15 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007373-10.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES OAB - MT24184/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007373-10.2019.8.11.0037 POLO ATIVO:LARA DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTHONY DANIEL DE 

CAMPOS RODRIGUES POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino 

Data: 31/03/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 

CUIABÁ, 15 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007377-47.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007377-47.2019.8.11.0037 POLO ATIVO:ANTHONY 

DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LARA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 31/03/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 15 de dezembro 

de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005525-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BARROS PRIETO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS PEREIRA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005525-85.2019.8.11.0037. REQUERENTE: BARROS PRIETO & CIA LTDA 

- ME REQUERIDO: JOAO CARLOS PEREIRA DE LIMA Vistos, Intime-se a 

parte autora, para informar o endereço da parte requerida, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 13 de dezembro de 2019. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005749-23.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORENA PEREIRA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005749-23.2019.8.11.0037. REQUERENTE: FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: LORENA PEREIRA 

LIMA Vistos, Defiro o pedido retro, constante no Id. 25961949. Decorrido o 

prazo de 60 (sessenta) dias, concluso para deliberações. P. Leste-MT, 16 

de dezembro de 2.019. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004896-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR MIRANDA DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAR SCHMITZ DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004896-82.2017.8.11.0037. REQUERENTE: VALMIR MIRANDA DE SA 

REQUERIDO: ADELAR SCHMITZ DOS SANTOS Vistos. Defiro o pedido de 

Id 26781090. Decorrido o prazo, se apresentado novo endereço, 

designe-se nova audiência de conciliação, realizando a citação do 

requerido. Não existindo manifestação, concluso para extinção. Primavera 

do Leste/MT, 13 de dezembro de 2019. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007400-90.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI DIAS DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007400-90.2019.8.11.0037 POLO ATIVO:SIRLEI DIAS DE 
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BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDINO BORTOLANZA 

POLO PASSIVO: GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino 

Data: 31/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 

CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007401-75.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POLICAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SANTANA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007401-75.2019.8.11.0037 POLO ATIVO:POLICAR 

FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FABIANA AVELAR CANHIZARES POLO PASSIVO: 

ANTONIO SANTANA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 31/03/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007403-45.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POLICAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA ROBERTA SORROCHES MALDONADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007403-45.2019.8.11.0037 POLO ATIVO:POLICAR 

FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FABIANA AVELAR CANHIZARES POLO PASSIVO: 

CLAUDIA ROBERTA SORROCHES MALDONADO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 31/03/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007404-30.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POLICAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORISVALDO SOARES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007404-30.2019.8.11.0037 POLO ATIVO:POLICAR 

FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FABIANA AVELAR CANHIZARES POLO PASSIVO: 

FLORISVALDO SOARES DOS SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 31/03/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007406-97.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POLICAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007406-97.2019.8.11.0037 POLO ATIVO:POLICAR 

FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FABIANA AVELAR CANHIZARES POLO PASSIVO: 

GILBERTO DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Matutino Data: 31/03/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007407-82.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POLICAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON BREDA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007407-82.2019.8.11.0037 POLO ATIVO:POLICAR 

FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FABIANA AVELAR CANHIZARES POLO PASSIVO: 

JEFFERSON BREDA OLIVEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 31/03/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007409-52.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POLICAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIERME CANDIDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007409-52.2019.8.11.0037 POLO ATIVO:POLICAR 

FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FABIANA AVELAR CANHIZARES POLO PASSIVO: 

JULIERME CANDIDO DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 01/04/2020 Hora: 08:00 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007412-07.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POLICAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DA SILVA ALVES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007412-07.2019.8.11.0037 POLO ATIVO:POLICAR 

FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FABIANA AVELAR CANHIZARES POLO PASSIVO: 

MARCOS DA SILVA ALVES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 01/04/2020 Hora: 08:20 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007414-74.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POLICAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO NEVES DA SILVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007414-74.2019.8.11.0037 POLO ATIVO:POLICAR 

FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FABIANA AVELAR CANHIZARES POLO PASSIVO: 

MARCOS ROBERTO NEVES DA SILVEIRA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 01/04/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007417-29.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POLICAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOIZES JOSE LUIZ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007417-29.2019.8.11.0037 POLO ATIVO:POLICAR 

FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FABIANA AVELAR CANHIZARES POLO PASSIVO: MOIZES 

JOSE LUIZ FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Matutino Data: 01/04/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007419-96.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POLICAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELCI BAIRRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007419-96.2019.8.11.0037 POLO ATIVO:POLICAR 

FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FABIANA AVELAR CANHIZARES POLO PASSIVO: NELCI 

BAIRRO DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Matutino Data: 01/04/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007424-21.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POLICAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSNY OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007424-21.2019.8.11.0037 POLO ATIVO:POLICAR 

FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FABIANA AVELAR CANHIZARES POLO PASSIVO: OSNY 

OLIVEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Matutino Data: 01/04/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007427-73.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POLICAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PHABLO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007427-73.2019.8.11.0037 POLO ATIVO:POLICAR 

FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FABIANA AVELAR CANHIZARES POLO PASSIVO: 

PHABLO DE OLIVEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Matutino Data: 01/04/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007430-28.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POLICAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL F DE MORAES ROSA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007430-28.2019.8.11.0037 POLO ATIVO:POLICAR 

FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FABIANA AVELAR CANHIZARES POLO PASSIVO: DANIEL 

F DE MORAES ROSA & CIA LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 01/04/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007431-13.2019.8.11.0037

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 416 de 513



Parte(s) Polo Ativo:

POLICAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERI POTRICH (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007431-13.2019.8.11.0037 POLO ATIVO:POLICAR 

FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FABIANA AVELAR CANHIZARES POLO PASSIVO: VALERI 

POTRICH FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Matutino Data: 01/04/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007432-95.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POLICAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS EDUARDO GUIMARAES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007432-95.2019.8.11.0037 POLO ATIVO:POLICAR 

FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FABIANA AVELAR CANHIZARES POLO PASSIVO: 

RUBENS EDUARDO GUIMARAES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 06/04/2020 Hora: 08:00 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007360-11.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA AMORIM DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT20967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007360-11.2019.8.11.0037. REQUERENTE: LUCIANA AMORIM DE BRITO 

REQUERIDO: AGUAS DE CAMPO VERDE S.A., AGUAS DE CAMPO VERDE 

S.A. Vistos, Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais c/c pedido liminar pleiteada por LUCIANA 

AMORIM DE BRITO em face de ÁGUAS DE CAMPO VERDE S/A, todos 

qualificados na petição inicial, em que pretende a concessão antecipada 

dos efeitos da tutela jurisdicional para determinar a imediata exclusão das 

restrições ao crédito. Dos Fatos. Alega, em síntese, que a requerente foi 

impedida de adquirir crédito em determinado estabelecimento comercial em 

razão das restrições ao crédito com vencimento em 14/07/2017, 

14/08/2017, 15/09/2017, 16/10/2017 e 16/11/2017, todos no valor de 

R$28,40(vinte e oito reais e quarenta centavos) e apresentados pela 

requerida ao SCPC em 02/10/2019. Sustenta que nunca residiu na cidade 

de Campo Verde/MT; não recebeu ligação da empresa requerida lhe 

informando sobre as pendências e tampouco autorizou ligação de água 

em seu nome. Afirma que tentou resolver a controvérsia 

administrativamente, no entanto não obteve êxito. Vieram os seguintes 

documentos: Extrato da Negativação (id. n°27407443) e demais 

documentos indispensáveis para a propositura da ação. É a síntese do 

necessário. É o relato. Decido. Inicialmente, para a concessão da tutela 

provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os 

requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil 

vigente, sob as advertências do artigo 302. O feito discute a inexistência 

de relação jurídica-contratual de prestação de serviços com a requerida e 

a consequente exclusão das negativações com vencimento em 

14/07/2017, 14/08/2017, 15/09/2017, 16/10/2017 e 16/11/2017, todos no 

valor de R$28,40(vinte e oito reais e quarenta centavos) e apresentados 

pela requerida ao SCPC em 02/10/2019. Sabe-se que a restrição ao 

crédito repercute negativamente na vida da pessoa, comprometendo-se a 

atividade comercial e o consumo em geral, financiado por operações 

pautadas no crédito. Nestes termos, ao menos em juízo de cognição 

sumária, há a probabilidade do direito à inexistência dos débitos cobrados, 

que será melhor analisado após respeitada os princípios do contraditório e 

ampla defesa. Considerando que a parte requerente não possui outras 

negativações salvo os débitos discutidos nestes autos, deve ser 

presumida a plausibilidade do direito invocado, uma vez que a exclusão 

das restrições não traz prejuízos para a requerida. Diante disso, o 

deferimento da liminar é medida que deve ser adotada ao caso em 

concreto. Não há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, já 

que as cobranças podem eventualmente ser feitas a posteriori em caso de 

insucesso da ação, sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ 

que a exigência de irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob 

pena de o novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa 

missão a que se destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar 

Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e 

DETERMINO a imediata exclusão das negativações em nome da parte 

requerente LUCIANA AMORIM DE BRITO, portadora do CPF 

003.605.851-32, referente ao contrato n°000009.2761290, no valor de 

R$28,40(...), com vencimento em 16/11/2017; contrato nº000009.2753609, 

no valor de R$28,40, com vencimento em 16/10/2017, contrato 

n°000009.2739716, no valor de R$28,40(...), com vencimento em 

15/09/2017, contrato n°000009.2724869, no valor de R$28,40(...), com 

vencimento em 14/08/2017 e contrato n°000009.2714923, no valor de 

R$28,40(...), com vencimento em 14/07/20417, dos órgãos de cadastro de 

inadimplentes(SCPC), devendo ser providenciada a exclusão da 

negativação diretamente no órgão de restrição ao crédito respectivo. 

Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

30/03/2020, às 10h40min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente decisão de carta 

de citação/mandado/ofício, inclusive para fins de exclusão das restrições 

diretamente no órgão de restrição ao crédito. Primavera do Leste-MT, 14 

de dezembro de 2.019. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007193-91.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA DUCTRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIKA LETICIA CAMPOS DOS SANTOS ARRUDA OAB - MT26342/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA OAB - MT19307/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLIQUE F 5 PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007193-91.2019.8.11.0037. INTERESSADO: TIAGO DA SILVA DUCTRA 

REQUERIDO: CLIQUE F 5 PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA - EPP Vistos, 

Trata-se da ação de indenização por danos morais c/c pedido liminar 

pleiteada por TIAGO DA SILVA DUCTRA em face de CLIQUE F5 

PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA - EPP, todos qualificados na petição 
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inicial, em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela 

jurisdicional para que a ré seja compelida a retirar a matéria “JOVEM É 

ENCAMINHADA AO PRONTO SOCORRO APÓS SER AGREDIDA POR 

IRMÃO MAIS VELHO” da rede mundial de computadores, sob pena de 

multa a ser arbitrada por este juízo. Dos Fatos. A parte requerente 

sustenta que houve um desentendimento com sua irmã na data de 

13/10/2019, na qual resultou em lesão corporal no braço da mesma, tendo 

de submeter aos atendimentos ambulatoriais no UPA (Unidade de Pronto 

Atendimento). Afirma que o fato está sendo veiculado em uma matéria no 

site da requerida sem a sua autorização. Aponta que foi um mal-entendido 

e que a notícia lhe traz inúmeros constrangimentos. Aduz que não foi 

mencionado na matéria jornalística o nome das partes envolvidas. Vieram 

os seguintes documentos: Fotos da matéria veiculada (id.n°27116253; 

27116250) e demais documentos indispensáveis para a propositura da 

ação. É a síntese do necessário. É o relato. Decido. Inicialmente, para a 

concessão da tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, 

devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a 

Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 302. In 

casu, a parte autora ajuizou a presente demanda postulando, em 

antecipação de tutela de urgência, a retirada de matéria veiculada no site 

da requerida envolvendo fatos ocorridos juntamente com a sua irmã, sob a 

alegação de que não se resumiram a notificar os fatos concretos, mas sim 

transmitir afirmações inverídicas, com a finalidade de sensacionalismo. A 

questão em tela, portanto, relaciona-se com o direito fundamental de 

informar, exercido pelo réu, e o direito à honra do autor. É indubitável que 

a Constituição Federal assegura, como direito fundamental, a intimidade, a 

vida privada, a honra e a imagem das pessoas, nos termos do artigo 5º, 

inciso X, da Constituição Federal. O direito à honra, como todo direito 

constitucional, não é um direito absoluto, devendo determinar-se em 

relação ao seu âmbito normativo a partir da proteção constitucional de 

outros direitos fundamentais. Neste contexto, está a liberdade de 

expressão e informação, previstas no artigo 220, da Carta Política. De 

outro lado, o significado da liberdade de informação corresponde ao direito 

de comunicar dos veículos de imprensa, mas também dos cidadãos de 

receberem livremente a informação sobre os fatos. Compulsando os 

autos, verifico que não estão preenchidos minimamente os requisitos da 

verossimilhança do direito alegado pela parte autora, da prova inequívoca 

e do perigo de irreversibilidade, necessários ao deferimento antecipação 

de tutela. Nesse contexto, é incabível, numa análise perfunctória do caso, 

sem aguardar a instrução (onde asseguradas as garantias do 

contraditório e da ampla defesa), o sacrifício do direito fundamental (isto é, 

o direito à informação), mediante o deferimento da antecipação de tutela, 

uma vez que a prova até então constante nos autos não se presta a 

alicerçar o pleito antecipatório. Não se vê, a priori, a exposição do nome 

do reclamante, conforme afirmado, ou distorção sobre os fatos, que são 

de ordem e interesse público. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência pleiteada. Designe-se audiência de Tentativa de 

Conciliação, ocasião em que a parte ré poderá contestar a presente ação 

nas formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de advogado, ou 

verbalmente e de forma pessoal). A contestação poderá ser ofertada até 

cinco (5) dias após a audiência de conciliação, devendo ser consignado 

no mandado que não havendo contestação também será decretada a 

revelia nos autos. Caso a contestação venha acompanhada de 

documentos e sejam arguidas preliminares, poderá a parte autora 

impugna-la no prazo de cinco dias, saindo da audiência de conciliação 

ciente de tal aspecto. Caso a parte ré não compareça para a audiência, 

ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados na inicial. Serve a presente decisão de carta de citação e 

intimação. Primavera do Leste-MT, 14 de dezembro de 2.019. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003955-64.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES VIEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003955-64.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES VIEIRA 

PEREIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista a informação nos autos de que a 

paciente já realizou o EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA 

LOMBO SACRA, não sendo necessário realiza-lo através do bloqueio 

efetivado, requisite-se diretamente do fornecedor CENTRO DE 

DIAGNOSTICO SANTA ROSA LTDA beneficiário do alvará nº 545562-6 / 

2019, a devolução do valor de R$700,00 (setecentos reais), no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de bloqueio da respectiva quantia de sua conta. 

Juntamente com o ofício, encaminhe-se cópia da decisão que determinou o 

bloqueio e do alvará judicial, assim como da guia de recolhimento. Juntado 

o comprovante da devolução do valor, concluso o processo para 

extinção. Decorrido o prazo sem a comprovação, concluso para bloqueio. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 13 de dezembro de 2019 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007354-04.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA CARDOZO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007354-04.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA EDUARDA CARDOZO 

BARBOSA REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, Trata-se da 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais c/c pedido liminar pleiteada por MARIA EDUARDA CARDOZO 

BARBOSA em face de UNIC EDUCACIONAL LTDA, todos qualificados na 

petição inicial, em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da 

tutela jurisdicional para determinar a imediata exclusão das restrições ao 

crédito. Dos Fatos. Alega, em síntese, que a requerente cursou 

Arquitetura e Urbanismo na instituição de ensino ré até o 5º semestre e 

solicitou sua transferência para outra unidade educacional. Sustenta que 

teve seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito no valor de 

1.677,33(...) contrato n°157791231; valor de R$1.677,33(...) contrato 

n°157791233; valor de R$114,11(...) contrato n°157791234 e valor de 

R$226,76(...) contrato n°157791232. Afirma que todas as negativações 

são indevidas e que os dois débitos no valor de R$1.677,33(...) foram 

originados em data anterior ao ingresso na instituição de ensino. Vieram 

os seguintes documentos: Extrato da Negativação (id. n°27381148) e 

demais documentos indispensáveis para a propositura desta ação. É a 

síntese do necessário. É o relato. Decido. Inicialmente, para a concessão 

da tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser 

atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de 

Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 302. A controvérsia 

discute a legalidade ou não das restrições ao crédito inscrito pela 

requerida em 10/04/2019. A requerente sustenta que as restrições são 

indevidas e requer a exclusão das negativações. Sabe-se que a restrição 

ao crédito repercute negativamente na vida da pessoa, 

comprometendo-se a atividade comercial e o consumo em geral, 

financiado por operações pautadas no crédito. Neste termos, ao menos 

em juízo de cognição sumária, há a probabilidade do direito à inexistência 

dos débitos cobrados, que será melhor analisado após respeitada os 

princípios do contraditório e ampla defesa. Considerando que a parte 

requerente não possui outras negativações salvo os débitos discutidos 

nestes autos, deve ser presumida a plausibilidade do direito invocado, uma 

vez que a exclusão das negativações não trazem prejuízos para a 

requerida. Diante disso, o deferimento da liminar é medida que deve ser 

adotada ao caso em concreto. Não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente ser 

feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a imediata exclusão 

das negativações em nome da parte requerente MARIA EDUARDA 
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CARDOZO BARBOSA, Portadora do CPF 063.471.391-46, referente ao 

contrato n°157791231, no valor de R$1.677,33(...), contrato n°157791233, 

no valor de R$1.677,33(...), contrato n°157791234, no valor de 

R$114,11(...), contrato n°157791232 e no valor de R$226,76(...), dos 

órgãos de cadastro e inadimplentes (SERASA), devendo ser 

providenciada a exclusão da negativação diretamente nos órgãos de 

restrição ao crédito (Serasa) através do sistema SerasJud. Cite-se e 

intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

30/03/2020, às 10h20min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente decisão de carta 

de citação/mandado/ofício, inclusive para fins de exclusão da restrição 

diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito. Primavera do Leste-MT, 

16 de dezembro de 2.019. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007346-27.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIL SOUSA LIRA OAB - MT26230/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007346-27.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ANA CLAUDIA FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

c/c pedido liminar pleiteada por ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA em 

face de UNIC EDUCACIONAL LTDA, todos qualificados na petição inicial, 

em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela 

jurisdicional para que a requerida exclua as restrições ao crédito de seu 

nome. Dos Fatos. Alega, em síntese, que a requerente foi impedida de 

adquirir crédito em determinado estabelecimento comercial em razão de 

04(quatro) negativações no valor de R$52,81(...), contrato n°157894375; 

no valor de R$647,50(...), contrato n°157894374; no valor de 

R$647,50(...), contrato n°157894376 e no valor de R$56,45(...), contrato 

n°157894373. Aduz que as restrições foram inseridas pela requerida em 

10/04/2019. Sustenta que não possui vínculo contratual de prestação de 

serviços educacionais. Assevera que realizou vestibular para o curso de 

Recursos Humanos, no entanto não assinou contrato de prestação de 

serviços, não frequentou as aulas e demais atividades acadêmicas. 

Vieram os seguintes documentos: Extrato da Negativação (id. 

n°27357254) e demais documentos indispensáveis para a propositura 

desta ação. É a síntese do necessário. É o relato. Decido. Inicialmente, 

para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 

e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 

302. A controvérsia discute a legalidade ou não das restrições ao crédito 

inscrito pela requerida em 10/04/2019. A demandante sustenta não haver 

vínculo contratual com a demandada e requer a imediata exclusão das 

restrições. Sabe-se que a restrição ao crédito repercute negativamente na 

vida da pessoa, comprometendo-se a atividade comercial e o consumo em 

geral, financiado por operações pautadas no crédito. Neste termos, ao 

menos em juízo de cognição sumária, há a probabilidade do direito à 

inexistência dos débitos cobrados, que será melhor analisado após 

respeitada os princípios do contraditório e ampla defesa. Considerando 

que a parte requerente não possui outras negativações salvo os débitos 

discutidos nestes autos, deve ser presumida a plausibilidade do direito 

invocado, uma vez que a exclusão das negativações não trazem prejuízos 

para a requerida. Diante disso, o deferimento da liminar é medida que deve 

ser adotada ao caso em concreto. Não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente ser 

feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a imediata exclusão 

da negativação em nome da parte requerente ANA CLÁUDIA FERREIRA DE 

SOUZA, Portadora do CPF 011.907.491-57, referente ao contrato 

n°157894375, no valor de R$52,81(...), contrato n°157894374, no valor de 

R$647,50(...), contrato n°157894376, no valor de R$647,50(...), contrato 

n°157894373, no valor de R$56,45(...), dos órgãos de cadastro de 

inadimplentes (SERASA), devendo ser providenciada a exclusão da 

negativação diretamente no órgão de restrição ao crédito (Serasa) 

através do sistema SerasJud. Designe-se audiência de Tentativa de 

Conciliação, ocasião em que a parte ré poderá contestar a presente ação 

nas formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de advogado, ou 

verbalmente e de forma pessoal). A contestação poderá ser ofertada até 

cinco (5) dias após a audiência de conciliação, devendo ser consignado 

no mandado que não havendo contestação também será decretada a 

revelia nos autos. Caso a contestação venha acompanhada de 

documentos e sejam arguidas preliminares, poderá a parte autora 

impugna-la no prazo de cinco dias, saindo da audiência de conciliação 

ciente de tal aspecto. Caso a parte ré não compareça para a audiência, 

ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados na inicial. Serve a presente decisão de carta de 

citação/mandado/ofício, inclusive para fins de exclusão da restrição 

diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito. Primavera do Leste-MT, 

16 de dezembro de 2.019. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007274-40.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VO BERTHO SORVETES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007274-40.2019.8.11.0037. REQUERENTE: VO BERTHO SORVETES 

LTDA - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Trata-se da ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais c/c pedido liminar pleiteada por 

VO BERTHO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, todos qualificados na 

petição inicial, em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da 

tutela jurisdicional para que a requerida exclua imediatamente a restrição 

ao crédito no valor de R$8.855,10(oito mil, oitocentos e cinquenta e cinco 

reais e dez centavos) e no valor de R$9.151,18(nove mil, cento e 

cinquenta e um reais e dezoito centavos), ambos com vencimento em 

20/09/2019 e apresentados em 11/10/2019. Dos Fatos. Alega, em síntese, 

que a requente é titular da unidade consumidora n°6/1944212-8. Sustenta 

que é empresa do ramo de comércio e distribuição de sorvetes e picolés, 

e faz uso da rede de energia elétrica como destinatário final. Afirma que 

na madrugada do dia 08 de novembro de 2018, todos os equipamentos de 

medição de sua unidade consumidora (Fios e o relógio medidor) foram 

supostamente furtados. Aduz que registrou boletim de ocorrência e 

solicitou o religamento da energia junto à concessionária Ré através de 

ligação telefônica na mesma data do fato. Assevera que contratou 

eletricista particular para realizar a ligação direta da rede de energia 

interna da empresa à rede de fornecimento da requerida por permanecer 

06(seis) dias sem abastecimento de energia elétrica. Relata que a 

requerida realizou os procedimentos de religação do sistema de energia 

somente no dia 14 de novembro de 2018. Argumenta que em fevereiro de 

2019 recebeu cobrança a título de recuperação de consumo por haver 

desvio de energia elétrica no valor de R$18.006,28(dezoito mil, seis reais e 

vinte e oito centavos), com vencimento em 20/09/2019. Menciona que 
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apresentou defesa administrativa para cancelar a cobrança, no entanto 

não obteve êxito, vindo a ter seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao 

crédito em 11/10/2019. Vieram os seguintes documentos: Histórico de 

contas (id.n°27267048); Declaração de Quitação Anual de Débitos (id. 

n°27267046); Extrato da Negativação (id. n°27267043); Protocolo de 

Defesa Administrativa (id. n°27267042); Carta Departamento de 

Cobranças Recuperação de Consumo (id. n°27267041); Termo de 

Ocorrência e inspeção (id. n°27266840); Boletim de Ocorrência 

(id.n°27266839), Depósito judicial referente ao período de 06(seis) dias 

sem abastecimento de energia elétrica (id. n°27376662) e demais 

documentos indispensáveis para a propositura desta ação. É a síntese do 

necessário. É o relato. Decido. Inicialmente, para a concessão da tutela 

provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os 

requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil 

vigente, sob as advertências do artigo 302. Analisando a carta de 

departamento de cobranças, verifico que o consumo dos meses a serem 

recuperados da unidade consumidora n°6/1944212-8, a título de desvio de 

energia elétrica, compreende-se junho a novembro de 2018, no valor de 

R$18.006,28(dezoito mil, seis reais e vinte e oito centavos), dividido em 

duas parcelas, sendo a primeira no valor de R$8.855,10(oito mil, 

oitocentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos) e a segunda no valor 

de R$9.151,18(nove mil, cento e cinquenta e um reais e dezoito centavos). 

Considerando que a discussão não trata de débito relativo ao 

inadimplemento de conta regular de energia elétrica, mas sim da fatura de 

recuperação de consumo, apurado unilateralmente no período de 

180(cento e oitenta) dias pela concessionária, e que o objeto da demanda 

é justamente a desconstituição do débito sub judice, mostra-se ilegítima, 

por ora, a cobrança do valor exorbitante, se comparado com a média dos 

últimos meses. A inscrição a parte autora nos cadastros de restrição ao 

crédito em decorrência do inadimplemento das faturas supracitadas, 

caracteriza forma de coerção, com vistas ao pagamento da dívida pelo 

consumidor, sem o devido processo legal. Acerca do assunto, vejamos a 

recente jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, in 

verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE 

URGÊNCIA DEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA EM VIRTUDE DE DÉBITO PRETÉRITO. INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO EM 

DISCUSSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. 1. A jurisprudência assente desta corte e das cortes 

superiores vem se manifestando, reiteradamente, no sentido de declarar 

abusivo o corte de energia elétrica em razão de débitos pretéritos, 

considerando que para a sua satisfação há meios próprios para a parte 

credora promover a cobrança da dívida junto ao consumidor. 2. 

Tratando-se de demanda em que a parte autora controverta débito sub 

judice, havendo comunicação de inscrição em cadastros restritivos de 

crédito, é possível o deferimento da tutela provisória para a exclusão do 

nome do autor dos cadastros de inadimplentes, até o julgamento em 

definitivo da ação, quando presentes os requisitos autorizadores. 3. 

Hipótese dos autos em que em nenhum momento o juízo de 1.º grau 

externa as razões de convencimento que lhe levaram a inverter o ônus da 

prova à concessionária, com base no artigo 6.º, VIII, CDC, razão porque 

imperiosa a reforma da decisão, quanto ao ponto, por ausência de 

fundamentação, forte nos arts. 93, IX, da CF 373, §1º, 11, caput, e 489, § 

1.º, I, ambos do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076073196, Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado 

em 28/03/2018). Nestes termos, ao menos em juízo de cognição sumária, 

há a probabilidade do direito à inexistência dos débitos cobrados, que será 

melhor analisado após respeitada os princípios do contraditório e ampla 

defesa. Diante disso, o deferimento da liminar é medida que se adotada ao 

caso concreto. Não há que se falar em perigo de irreversibilidade da 

medida, já que as cobranças podem eventualmente ser feitas a posteriori 

em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se destacar que já 

entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não pode ser levada 

ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela antecipatória não 

cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 144656-ES, Relator 

Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela 

de urgência e DETERMINO a imediata exclusão da negativação em nome 

da parte requerente VO BERTHO SORVETES LTDA - ME, inscrito no CNPJ 

22.510.026/0001-12, referente ao contrato n°7227357201902, no valor de 

R$8.855,10(...), com vencimento em 20/09/2019 e inscrito em 11/10/2019 e 

o contrato n°7227358201902, no valor de R$9.151,18(...), com vencimento 

em 20/09/2019 e inscrito em 11/10/2019, dos órgãos de cadastro e 

inadimplentes (SERASA), devendo ser providenciada a exclusão da 

negativação diretamente no órgão de restrição ao crédito através do 

sistema SerasaJud. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação 

designada para o dia 24/03/2020, às 10h40min ficando a parte ciente de 

que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Serve a presente 

decisão de carta de citação/mandado/ofício, inclusive para fins de 

exclusão da restrição diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito. 

Primavera do Leste-MT, 16 de dezembro de 2.019. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005542-24.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO NUNES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005542-24.2019.8.11.0037. REQUERENTE: PAULO FERNANDO NUNES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por PAULO 

FERNANDO NUNES DE ALMEIDA em face de TELEFONICA BRASIL S/A. A 

parte requerente pugnou pela desistência da ação, requerendo a extinção 

do processo sem resolução de mérito. (Id. 26736241). Homologo a 

desistência da presente ação, manifestada pelo(a) requerente, para os 

fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquive-se, com baixas. Primavera do Leste - MT, 

13 de dezembro de 2019. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000832-58.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVANEIDE ROSA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

GELTUR EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000832-58.2019.8.11.0037. REQUERENTE: EVANEIDE ROSA PEREIRA 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

GELTUR EIRELI - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Vistos, 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte embargante em 
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face da sentença de Id 22313817, por suposta omissão ao não 

reconhecer os boletos que foram juntados emitidos pela AYMORE 

CREDITO FINANCIAMENTO a qual não faz parte do polo passivo da 

demanda, mas seria a instituição financeira autorizada pelas demandadas 

a emitir boletos em nome da contratante ora embargante. É o relatório. 

DECIDO. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração 

constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de 

corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento 

de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam 

para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente equivocados ou 

para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito 

infringente não é de sua natureza, salvo em situações excepcionais. Não 

verifico a presença do vício apontado. O entendimento do juízo foi 

manifestado na decisão ora embargada. Com tais considerações, conheço 

dos presentes embargos para, no entanto, negar-lhes provimento, por 

ausência de omissão, mantendo a sentença como se acha lavrada. 

Expeça-se alvará, conforme já determinado na sentença, posto que a 

requerida CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS já 

apresentou seus dados bancários em Id 26661609. Cumpra-se e 

intime-se. Primavera do Leste, 13 de dezembro de 2019. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000170-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON BACAS NERI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000170-31.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP EXECUTADO: EMERSON BACAS 

NERI Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na 

qual houve o adimplemento da obrigação, conforme eventos dos autos, em 

especial a penhora mediante bloqueio bacenjud no valor de R$ 171,48 (...), 

o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. A devedora, 

intimada, não impugnou a penhora, conforme certificado nos autos e/ou 

manifestou concordância com o bloqueio a título de pagamento. O credor 

indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a extinção 

do presente feito e o seu consequente arquivamento pela quitação da 

dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em consequência JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao credor, devendo ser 

observado, em caso de liberação a advogado (a), se o mesmo (a) detém 

procuração com poderes para receber valores e dar quitação. Sem 

custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após liberado 

o alvará e transitada esta em julgado, dê-se baixa e arquive-se o presente 

feito, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 16 de dezembro de 2.019. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005639-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO WETEL CHAPEACAO E PINTURA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO SKORUPA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005639-58.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: AUTO WETEL CHAPEACAO E 

PINTURA LTDA - ME EXECUTADO: EDUARDO SKORUPA Vistos, Trata-se 

de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, conforme eventos dos autos, em especial a 

penhora mediante bloqueio bacenjud no valor de R$ 1.308,81(...), o qual foi 

depositado em conta judicial única do TJMT. A devedora, intimada, não 

impugnou a penhora, conforme certificado nos autos e/ou manifestou 

concordância com o bloqueio a título de pagamento. O credor indicou 

dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a extinção do 

presente feito e o seu consequente arquivamento pela quitação da dívida, 

a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

é medida que de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se de imediato o alvará ao credor, devendo ser observado, em 

caso de liberação a advogado (a), se o mesmo (a) detém procuração com 

poderes para receber valores e dar quitação. Sem custas. Publicada e 

Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após liberado o alvará e transitada 

esta em julgado, dê-se baixa e arquive-se o presente feito, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 16 de dezembro 

de 2.019. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004923-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA SILVA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004923-31.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: FRANCISCO DA SILVA LIMA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 4.025,70 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 16 de dezembro de 2.019. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006635-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SEVILHA MANFIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006635-56.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: BRUNO SEVILHA MANFIO 

EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 5.000.00 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 
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quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Indefiro o pedido de execução complementar no valor de R$ 2.070,21 (...), 

que corresponderia a uma suposta indenização por dano material, visto 

que inexiste pedido a respeito na petição inicial. O valor é aleatório e 

resultado de um erro material do projeto de sentença, que inclusive 

constou apenas da fundamentação, e não da parte dispositiva da 

sentença. Assim, torno sem efeito o seguinte parágrafo constante da 

fundamentação da sentença: "Demonstrado ainda o dano material que 

deverá ser ressarcido pela reclamada no valor R$ 2.070,21 (dois mil e 

setenta reais e vinte e um centavos)". Sem custas. Publicada e Registrada 

no Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 16 de dezembro de 2.019. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000292-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLA CAETANO OAB - MT23382/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ROSA DOS SANTOS ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000292-44.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - 

EPP EXECUTADO: ANA ROSA DOS SANTOS ARAUJO Vistos, O 

exequente informou que recebeu o crédito diretamente em seu 

estabelecimento. Assim, julgo extinto o cumprimento da sentença pelo 

pagamento, nos termos do artigo 924, II, do CPC. Expeça-se alvará de 

devolução à executada Ana Rosa dos Santos Araújo, do valor bloqueado 

via bacenjud, de R$ 356,56 (...), para zerar a conta, cujos dados devem 

ser obtidos junto à executada, pelo telefone indicado na petição inicial. 

Expedido o alvará, arquive-se, com baixa. P. Leste-MT, 16 de dezembro de 

2.019. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000410-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GIDEAO PAULO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA BLANCO DALPONTE OAB - MT24637/O (ADVOGADO(A))

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000410-20.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: GIDEAO PAULO DOS SANTOS 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, Julgo extinto o cumprimento da sentença 

pelo pagamento, conforme noticiado, embora tardiamente, pela executada, 

encerrando o processo nos termos do artigo 924, II, do CPC. Expeça-se 

alvará ao credor, com as cautelas pertinentes, do valor de R$ 8.350,58 

(...), com acréscimos. Expeça-se alvará de devolução à executada 

Telefônica Brasil, do valor bloqueado via bacenjud de R$ 7.984,15 (...), 

com acréscimos. Ambos já indicaram dados bancários em suas 

respectivas petições. Expedidos os alvarás e transitada em julgado, 

arquive-se, com baixa. PRIMAVERA DO LESTE, 16 de dezembro de 2019. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001675-23.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELVILMA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUANA CAROLINE SILVA RIOS OAB - MT20743/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001675-23.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ELVILMA GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA., CASA 

BAHIA COMERCIAL LTDA. Vistos. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-Se de ação 

de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ELVILMA 

GOMES DA SILVA em face de SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 

LTDA e CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.. Alega a Reclamante realizou a 

compra de um aparelho celular de marca samsung, modelo J7, na empresa 

promovida, pelo valor de R$ 1.489,06 (um mil quatrocentos e oitenta e 

nove reais e seis centavos). Afirma que o produto apresentou defeitos, 

motivo pelo qual buscou atendimento junto à revenda. Aduz que o produto 

foi enviado para assistência por 2 vezes. Aduz que tal situação causa 

prejuízos eis que está sem seu aparelho celular. Assim, ingressa com a 

presente demanda requerendo a condenação da requerida à restituição 

do valor do produto e indenização por dano moral. Já em sua contestação 

a primeira Reclamada SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA 

arguiu preliminar de ausência de apresentação de comprovante de 

endereço pela Reclamante e no mérito alega reparação do aparelho, não 

havendo que se falar em ato ilícito e nem inexistência de danos morais. A 

Segunda Reclamada alega ilegitimidade passiva por se tratar de defeito de 

fábrica e necessidade de realização de perícia, sustenta ausência de ato 

ilícito, não havendo que se falar em dano material e moral, requerendo por 

fim a improcedência da ação. -PRELIMINAR Rejeito a preliminar de 

ausência de endereço, uma vez que comprovou a Reclamante, através de 

documentos apresentado nos autos, em impugnação à contestação, 

residir nesta comarca. A segunda Reclamada pretende o reconhecimento 

da preliminar de ilegitimidade passiva, com alegação de se tratar de defeito 

de fábrica, todavia conforme se denota no Código de Defesa do 

Consumidor todos da cadeia produtiva são responsáveis diretamente por 

defeitos apresentados no produto. Portanto rejeito a preliminar. Rejeito a 

preliminar de necessidade de realização de perícia, tendo em vista que no 

processo se encontram as provas necessárias para a solução da lide, o 

conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide, além de 

que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de 

provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. Passo a análise do MÉRITO. Defiro o pedido de retificação do 

nome do polo passivo da Segunda Reclamada, conforme requerido na 

contestação, determinando que a secretaria faça a alteração. Pois bem. 

Inicialmente, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a 

existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Nesse sentido, se define fornecedor como toda 

pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 

como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 

serviços. Em resumo, é aquele que tem como atividade habitual o 

fornecimento de produtos e serviços. Com efeito, pela análise documental 

trazida aos autos, é possível verificar que o produto apresentou defeito 

por diversas vezes, tendo que ser encaminhado a assistência técnica, 

merecendo o devido reparo. Observa-se o ato ilícito das Reclamadas em 

negar, não comprovar o devido reparo do aparelho ou mesmo reembolsar 

a Reclamante no valor pago, em que pese ter ciência inequívoca da 

obrigação legal e contratual. Ademais, diversas foram as tentativas da 
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Reclamante em ver solucionado o seu problema, entretanto, como pólo 

mais forte, as reclamadas ignoram as regras consumeristas e causam à 

parte autora dissabor. Assim, analisando o processo e os documentos a 

ele acostados, verifica-se assistir razão à Reclamante, uma vez que, 

conforme preceitua o art. 18, §1º do CDC, oportunizou às rés a 

possibilidade de sanar o vício apresentado pelo aparelho celular, porém 

não feito. Neste sentido: "§ 1° - Não sendo o vício sanado no prazo 

máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua 

escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em 

perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - 

o abatimento proporcional do preço." Afere-se do conjunto de provas dos 

autos ser incontroverso que tanto o comerciante quanto o fabricante não 

sanaram o vício dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, culminando com a 

possibilidade de escolha do consumidor entre as alternativas permitidas no 

art. 18, § 1º, do CDC, o que também não foi cumprido por ambas. Logo, 

entendo que se mostra correta a restituição do valor do produto que 

apresentou vício de adequação, notadamente quando restou comprovado 

que a Reclamante obteve produto que não funcionou ao propósito com 

que foi adquirido. Estabelece o artigo 14 da Lei nº 8.078/90: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: 

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro. Da análise do dispositivo citado, conclui-se 

que a responsabilidade dos requeridos é objetiva e que compete a estes 

provar que houve culpa exclusiva da autora para a existência do vício no 

produto. Cumpre anotar que o caso em tela trata de relação de consumo e 

que o dano moral afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e 

da conduta negligente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada 

a teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). Todo esse desgaste 

suportado pela reclamante vem corroborar o descaso pelo qual as 

reclamadas se utilizam para se relacionar com seus consumidores. 

Merece prosperar, portanto, o pedido da Reclamante a restituição do valor 

pego pelo produto defeituoso. No que tange aos danos morais, sua 

reparação é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição 

Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, 

inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser 

observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia das 

reclamadas. O dano moral passível de indenização é aquele consistente 

na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Neste sentido, destaca-se precedente do Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012). Grifei. RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE NETBOOK. PRODUTO COM 

DEFEITO. DANO MORAL. Caso em que a consumidora e seu esposo foram 

submetidos a verdadeiro périplo para tentar que o defeito no netbook 

adquirido pela primeira fosse reparado ou então o produto substituído, 

inclusive deslocando-se até esta Capital, sem sucesso. Ademais, a 

despeito de terem recusado a troca do produto, alegando que não tinha 

defeito, as rés não se insurgiram contra a sentença que reconheceu o 

vício e determinou a restituição do preço pago. Dano moral caracterizado 

no caso concreto, até no aspecto punitivo. Valor postulado pelos autores, 

todavia, excessivo. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJRS - Recurso Cível 

Nº 71003245669, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 14/06/2012). Grifei. No que se 

refere ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e, ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, além da 

capacidade econômica das requeridas, reputo justa e razoável sua 

condenação, de forma solidária, ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais), que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular as reclamadas a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do 

NCPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para: - 

DETERMINAR que as Reclamadas, solidariamente, procedam com a 

restituição no valor de R$ 1.489,06 (um mil quatrocentos e oitenta e nove 

reais e seis centavos) à parte Reclamante, devendo o valor ser acrescido 

de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE a partir da 

propositura da ação e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação. - CONDENAR as Reclamadas, solidariamente, ao pagamento à 

Reclamante da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente a 

indenização por danos morais, que deverão ser acrescidos de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, ambos a contar deste arbitramento, data na qual o dano ganhou 

expressão monetária, sendo aferido em valor já atualizado. Altere-se o 

polo passivo para Via Varejo S/A em substituição a Casa Bahia Comercial 

Ltda. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juiz de Direito. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste, 16 de Dezembro de 2019. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010474-72.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCA SANTOS & SANTOS JUNIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON ARAUJO DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010474-72.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: FRANCA SANTOS & SANTOS 

JUNIOR LTDA - ME EXECUTADO: WASHINGTON ARAUJO DE JESUS 

Vistos, Nos termos do artigo 53, § 4º, da lei 9.099/95, ante a inexistência 

de bens penhoráveis, julgo extinta a execução. Expeça-se certidão de 

crédito, conforme requerido, para fins de protesto, este a cargo do credor, 

bem como para subsidiar eventual futura execução, em caso de 

localização de penhoráveis. Após, arquive-se, com baixa. PRIMAVERA DO 

LESTE, 16 de dezembro de 2019. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007356-71.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE MORAIS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 
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(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007356-71.2019.8.11.0037. REQUERENTE: PAULO ROGERIO DE MORAIS 

MACHADO REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE 

MATO GROSSO -DETRAN Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por PAULO 

ROGÉRIO DE MORAIS MACHADO em face do DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO. Relata a parte 

autora que é proprietário dos caminhões FORD, modelo CARGO 2622, 

ano/modelo 2008/2009, placa NJF-9829 e FORD, modelo CARGO 2622, 

ano/modelo 2005/2005, placa KAB 5301, informando que adquiriu uma 

nova cabine para o primeiro caminhão, contratando a empresa RODOFORT 

para realizar a montagem da cabine. Afirma que decidiu utilizar a cabine 

antiga do caminhão que recebeu a nova cabine (placa NJF-9829) em seu 

outro veículo (placa KAB 5301) e que este, após sofrer uma avaria 

precisou ser encaminhado à 40ª Ciretran para regularização, momento em 

que foi submetido a uma inspeção sendo identificado que a cabine não 

original. O caso então foi encaminhado à Polícia e, posteriormente, à 

perícia da POLITEC que concluiu que o autor deveria apresentar 

documentação comprobatória da origem da cabine instalada no veículo e, 

após a comprovação da licitude, o órgão competente deveria autorizar o 

fabricante a fornecer e, posteriormente, afixar aos locais de praxe novas 

etiquetas destrutivas autocolantes (ETAs). Instruiu a ação com 

documentos necessários. FUNDAMENTO. DECIDO. Segundo o Código de 

Processo Civil: Para postular em juízo é necessário ter interesse e 

legitimidade. (Art. 17). In casu, está configurada a ausência do interesse 

de agir, porque, o pedido desta ação, tanto da tutela de urgência como do 

mérito, na verdade são providências de caráter administrativo, não 

existindo no processo qualquer indicativo de que o Departamento de 

Trânsito se negou a receber a documentação ou abrir o procedimento 

para regularização do veículo. É possível verificar no email juntado em Id 

27398088, oriundo da gerência de suporte de veículos do DETRAN-MT, 

que o interessado, ora requerente, deve submeter-se a exigências e 

critérios estabelecidos nas normas de trânsito (Resoluções, Portarias e o 

próprio Código de Trânsito Brasileiro) para atestar a licitude e segurança 

da modificação que realizou em seu caminhão. Assim, não cabe ao Poder 

Judiciário se sobrepor às exigências da esfera administrativa, 

substituindo-as, devendo o reclamante realizar o processo administrativo 

perante os órgãos de trânsito para regularização da cabine de seu 

caminhão, nos moldes da legislação correlata e, eventualmente, existindo 

alguma ilegalidade dentro do procedimento passível de intervenção judicial, 

aí sim, ingressar em juízo. Desta feita, a extinção é medida que se impõe à 

espécie. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, com fundamento nos artigos 17 e 485, inciso VI, todos do Código 

de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Sem custas e 

honorários advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Publicada e registrada 

diretamente no processo eletrônico. Intime(m)-se. Transitada em julgado, 

arquive-se o processo, com a devida baixa. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 16 de dezembro de 2019. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 234246 Nr: 6503-79.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON MARLOS 

SALLA BERG - OAB:MT 18393/O

 Código 234246

1. Primeiramente, diante da renúncia de fls. 104, intime-se pessoalmente o 

denunciado SANAN DIOGO RODRIGUES MARTINS para constituir 

advogado da sua confiança no prazo de 05 (cinco) dias. Advirta-o de que 

na hipótese de transcorrer o prazo sem manifestação desde já nomeio a 

Defensoria Pública para prosseguir no patrocínio da sua defesa, a qual 

deverá ser intimada desta decisão.

2. Manifeste-se a Defesa quanto a testemunha Karoline Maris de Oliveira, 

no prazo de 05 dias, vez que localizada no endereço indicado nos autos.

3. Considerando que na data designada para a realização da audiência 

designada à fl. 90 estarei de licença para acompanhamento de tratamento 

de saúde de pessoa da família, redesigno-a para 15.01.2020 às 16:00 

horas.

 Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 11 de dezembro de 2019.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233988 Nr: 6391-13.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLISON VINICIUS DOS SANTOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Considerando a decisão de fls. 88, a qual nomeiou como advogado dativo 

nesses autos, intima-se DR. WILLIAM RUIZ DA SILVA, OAB 25599, para o 

acompanhamento do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233562 Nr: 6200-65.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE LARA PEDROSO DE ARRUDA, 

AMARILDO ROBERTO DA SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Considerando a decisão de fls. 88, a qual nomeiou como advogado dativo 

nesses autos, intima-se DR. WILLIAM RUIZ DA SILVA, OAB 25599, para o 

acompanhamento do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173204 Nr: 6916-97.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO STEFANO 

MAZZUTTI - OAB:16.003/O, MANOEL MAZZUTTI NETO - OAB:16.647

 Nos termos do Art. 203, § 4° do Código de Processo Civil, Art. 3° do 

Código de Processo Penal, Provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça, remeto estes autos para seja intimado o advogado do acusado 

para apresentar no praza de 05 (cinco) dias, memoriais escritos, nos 

termos do artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 13 de Dezembro de 2019.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189432 Nr: 3628-10.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIDAS PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, WILLIAN RUIZ DA SILVA - 

OAB:25599/0

 Considerando a decisão de fls. 88, a qual nomeiou como advogado dativo 

nesses autos, intima-se DR. WILLIAM RUIZ DA SILVA, OAB 25599, para o 

acompanhamento do ato.
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Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001886-50.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA IZAURA PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO KULKA OAB - MT18620/O (ADVOGADO(A))

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,81 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de ID. 21835936, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 144,41 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001881-28.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,81 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de ID. 21836396, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 144,41 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001255-09.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GUIMARAES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,81 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de ID. 25738823, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 144,41 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003031-44.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO DE ARAUJO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,09 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de ID. 25738823, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 143,69 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002397-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO JOSE DE RIBAMAR LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,81 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de ID. 15615564, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 144,41 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 
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Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001683-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON SILVA BRASIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,81 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de ID. 1853743, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 144,41 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003208-08.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - 977.862.929-34 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DOS REIS (EXECUTADO)

GABRIELA PISCINAS E ENERGIA SOLAR LTDA - ME (EXECUTADO)

 

1003208-08.2019.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da 

diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça, ID 25509639, 

comprovando-se o pagamento nos autos. Sorriso/MT, 16 de dezembro de 

2019.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007728-11.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVELI SALETE TEDESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR TIRITAN (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca do parcelamento das custas judiciais 

cadastradas no sistema de arrecadação do TJMT, nos termos da decisão 

de Id. 27345025, abaixo transcrita, e de acordo com as orientações do 

Departamento do DCA TJMT (Id. 27497273). DECISÃO Processo: 

1007728-11.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: IVELI SALETE TEDESCO 

EXECUTADO: ODAIR TIRITAN Vistos etc. Cuida-se de ação de execução 

extrajudicial promovida por IVELI SALETE TEDESCO em desfavor de 

ODAIR TIRITAN, ambos devidamente qualificados nos autos, aduzindo, em 

síntese, ser credora da quantia de R$ 1.199.040,99 (um milhão, cento e 

noventa e nove mil, quarenta reais e noventa e nove centavos), relativos à 

confissão de dívida acostada em id. 25865372. Logo em seguida, 

verifica-se que a parte autora formulou pedido de parcelamento de custas. 

Pois bem, em virtude do valor da causa se revelar de grande monta, com 

fulcro na Seção 15, art. 468, §§6º, 7º e 8º da CNGC/MT, DEFIRO, desde já, 

o recolhimento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas fixas, 

mediante emissão de guia com a comprovação nos autos até o dia 15 

(quinze) de cada mês, ficando ciente que o inadimplemento de quaisquer 

das parcelas poderá importar no indeferimento da petição inicial, nos 

termos do art. 290 do CPC. Posto isso, INTIME-SE a exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento da primeira parcela 

relativa às custas processuais, sob pena de extinção e arquivamento, na 

forma do disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do 

CPC. Após a comprovação do pagamento da primeira parcela relativa às 

custas processuais, façam os autos conclusos para análise da exordial. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 31263 Nr: 476-28.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRAPLENAGEM CAMERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECAPADORA DE PNEUS RODOVIA LTDA, 

ADEMILTON ANDRADE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE MORAES - 

OAB:11059-MT, SAMUEL RICHARD DECKER NETO - OAB:4965/MT

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do CPC.

 Sem prejuízo, restando infrutífera a busca via BACENJUD, DEFIRO a 

busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma da 

Ordem de Serviço n. 01/2016.

 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 Sem prejuízo, diante das inovações trazidas pelo art. 517, do CPC e, 

sobretudo, do art. 782, §3º ao 5º, do mesmo dispositivo legal, DEFIRO a 

inclusão do nome/CPF/CNPJ dos devedores nos cadastros de 

inadimplentes (SPC e SERASA), devendo a Secretaria da Vara 

providenciar a inserção através do Sistema SERASAJUD.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 113270 Nr: 4974-89.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR ALFONSO SPOHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICDHOSKI - OAB:18.603B, Gislaine Crispim de Farias Cruz - 

OAB:16988, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, ISABEL JUNG - OAB:17220-MT

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do CPC.

 Sem prejuízo, restando infrutífera a busca via BACENJUD, INTIME-SE a 

parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 138748 Nr: 10019-40.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITA STIEVEN PINHO, JOSÉ MARTINS 

PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do CPC.

 Sem prejuízo, restando infrutífera a busca via BACENJUD, INTIME-SE a 

parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136039 Nr: 8496-90.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI ROTAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do CPC.

 Sem prejuízo, restando infrutífera a busca via BACENJUD, INTIME-SE a 

parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 43968 Nr: 1137-36.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO BAUMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA SPR TRANSPORTES 

LTDA, LEANDRO CRISTIAN LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IONARA SANTOS DA SILVA - 

OAB:6.812-B

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do CPC.

 Sem prejuízo, restando infrutífera a busca via BACENJUD, INTIME-SE a 

parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 98264 Nr: 797-19.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE MORAIS SBARDELOTTO, 

VALERIA MAFRA SBARDELOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A,  DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - 

OAB:17.609/OAB/MT, GUILHERME F. FIGUEIREDO CASTRO - 

OAB:10.647/MS, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:11.751/MS, 

LEONNARDO AUGUSTO DE SOUZA FURTADO DE MENDONÇA - 

OAB:14.833, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do CPC.

 Sem prejuízo, restando infrutífera a busca via BACENJUD, INTIME-SE a 

parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118241 Nr: 8839-23.2014.811.0040

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS DA 

AMAZÔNICOS S/A-IBPASA, NATIV FOODS LTDA, NATIV -COMÉRCIO E 

DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 

ADMINISTRADOR JUDICIAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA ALBINO DA SILVA DE 

CAMPOS PONTES - OAB:12.414/MT, MAURO ANDRIESKI - 

OAB:OAB/MT 10.925-B, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:OAB/MT11.990, Thais Sversut - OAB:9634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BLASCO GROSS 

- OAB:OAB/SP199.715-B, ALEXANDRE MIRANDA DE LIMA - 

OAB:13241-A, ANA JULIA FERREIRA BOFF NEUMANN - OAB:11894/MT, 

ANDREIA SANTOS CATELAN - OAB:OAB/SP 275.984, ANELY DE 

MORAES PEREIRA MERLIN OAB/MT 13.571-B - OAB:OAB/MT 13.571-B, 

ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO - 

OAB:OAB/SP310.592, CÁSSIO AUGUSTO TORRES DE CAMARGO - 

OAB:OAB/SP255.615, CLAUDIO LUIS BEZERRA DOS SANTOS - 

OAB:271310/SP, CRISTIANE DE CARVALHO SALCEDO - 

OAB:171.821-B, DANIELA NALIO SIGLIANO - OAB:OAB/SP 184.063, 

ELAINE CRISTINA RANGEL DO NASCIMENTO BONAFÉ - 

OAB:100305-SP, ELBER RIBEIRO COUTO - OAB:OAB/MT 1502-B, 

ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT, 

ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 546-A-MT, EVANDRO 

CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, EWERTON 

HERRERA LANHES - OAB:OAB/SP 160.289, FABIO HENRIQUE LOPES 

PEREIRA - OAB:OAB/SP 290.932, FABRÍCIO ROCHA - 

OAB:OAB/SP206.338,  GABRIEL PORTELA PERFEITO - 

OAB:OAB/SP332.624, GRACIELLE DE ALMEIDA CAMPOS - 

OAB:10.847, HENRIQUE CANÇADO GONÇALVES - OAB:OAB/MG 

57.680, ISAMARA ANDRADE DE LIMA - OAB:16035-A/MT, JARBAS 

MARTINS BARBOSA DE BARROS - OAB:OAB/SP 112.537, JOÃO 

BATISTA ARAUJO BARBOSA - OAB:9847/MT, JOAO BATISTA 

FERREIRA - OAB:10962/B, JOÃO JORGE ALVES ARAÚJO - 

OAB:5252/MT, JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - 

OAB:OAB/SP309.115, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, JOSÉ CARLOS 

PENTEADO MASAGÃO - OAB:OAB/SP 21.416, JOSE LUIZ BUCH - 

OAB:21938, KATIA DE ALMEIDA - OAB:108.929/SP, LARISSA INÁ 

GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA 

BARROS - OAB:7381/MT, LUIZ CARLOS CACERES - OAB:PR 26822-B, 

LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACÍFICO - OAB:OAB/SP 117.515, 

MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES - OAB:18326/O, 

MARCONDES RAI NOVACK - OAB:8571/MT, MARCOS BIASIOLI - 

OAB:OAB/SP 94.180, NAGIB KRUGER - OAB:4419, NELSON FEITOSA 

JUNIOR - OAB:8656, OLIVER FONTANA - OAB:153.715, PAULO RANGEL 

DO NASCIMENTO - OAB:26.886-SP, RAFAEL SANTIAGO DE JESUS 

QUEIROZ - OAB:OAB/SP 360.595, Raquel Barros Araújo - OAB:, REGIA 

MARIA RANIERI - OAB:73152, RENATO SILVIANO TCHAKERIAN - 

OAB:OAB/SP300.923, RICARDO DE ABREU BIANCHI - 

OAB:OAB/SP345.150, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT, ROBERTO CARLOS DAMBROS - OAB:13.154/MT, 

Ronaldo de Jesus Dutra Belo - OAB:, SANDRO W. PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/PR 24.540, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE 

MORAES - OAB:10.416, SONIAMAR FRITSCH - OAB:16130-0/MT, Tiago 

de Castilho Muñoz - OAB:SP/331.672, VANDERLY RUDGE GNOATO - 

OAB:17.786/O, VANESSA REGINA INVERNIZZI BLASCO GROSS - 

OAB:OAB/SP199.717-, VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - OAB:13113/MT, 

VITOR CAMARGO SAMPAIO - OAB:OAB/SP 385.092, WILLIAM 

CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP, WILLIAN JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3928/MT, WINSTON SEBE - OAB:27510

 Certifico que nesta fui intimada através do oficial de justiça, ref. a carta 

precatória n. 106648-12.2019.811.0040, acerca da penhora no rosto dos 

autos do valor de R$ 333.946,02, nos autos da execução fiscal n. 

4859-90.2016.401.3603 da 1ª Vara da Justiça Federal, subseção de 

Sinop-MT, conforme documento que encarto nesta data, do qual intimo as 

partes interessadas e o administrador judicial para manifestação, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146456 Nr: 2206-25.2016.811.0040

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, JSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de guarda e alimentos em favor dos menores 

JOYCIELEM ABREU CANTANHEDE e EMERSON THIAGO ABREU 

CANTANHEDE, representados pela genitora JOSELINA SILVA ABREU, 

assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL em desfavor de 

EMILSON CAMPOS CANTANHEDE, todos qualificados nos autos, pelos 

fatos e fundamentos expostos na exordial, a qual veio acompanhada dos 

documentos de fl. 08 e ss.

 Despacho inicial, fl. 18.

Audiência de conciliação restou inexitosa (fl. 23).

Estudo social, fls. 26-29.

 Citado (fl. 48), o requerido não apresentou contestação (fl. 55).

Designada nova audiência de conciliação à fl. 40, esta também restou 

inexitosa (fl. 50).

 A parte autora manifestou-se requerendo o julgamento antecipado da lide 

(fl. 51).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

 Ab initio, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do CPC, não 

havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória.

 Em casos de guarda, é sabido que o Estatuto da Criança e do 

Adolescente tem consagrado o princípio, no qual sempre deve ser 

priorizado o bem estar do menor, ou seja, deve ser levado em 

consideração, antes de tudo, o interesse da criança, devendo o julgador 

nortear-se na primazia dos interesses do incapaz envolvido, tudo com 

intuito de proporcionar-lhe uma vida familiar estável, não devendo ser 

privado do carinho e da proteção dos pais.

 Sobre o tema, oportuno o julgado abaixo:

 “Tratando-se de interesses de menores as decisões devem sempre ser 

norteadas no interesse destes, em detrimento aos de seus genitores ou 

de quem quer que seja. A modificação da guarda de filho menor é, por sua 

natureza, medida séria e que há de restar devidamente comprovada nos 

autos a necessidade de se fazê-la, recomendando-se prudência nas 

decisões que alterem abruptamente situações fáticas, sem que 

evidenciados os pressupostos legais do perigo de dano e aparência do 

bom direito e passíveis de nova inversão”. (Ag n. 1.0330.05.001864-8/001, 

Rel. Des. Ernane Fidelis, DJ 27/01/2006).

 O art. 6º do ECA traz o seguinte: “Na interpretação desta Lei levar-se-ão 

em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, 

os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da 

criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento”.

 Como se sabe, além de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, a Lei n. 8.069/90 assegura à criança e ao adolescente a 

proteção integral. Aliás, referida legislação prevê expressamente em seus 

artigos 7º e seguintes, todos os direitos fundamentais relativo aos 

menores, iniciando-se pelo direito à vida e à saúde e encerrando com o 

direito à profissionalização e à proteção no trabalho.

 O princípio da prevalência dos interesses dos infantes, também 

cognominado de princípio do melhor interesse do menor, tem suas raízes 

no art. 6º da Constituição Federal, que trata dos direitos sociais, 

notadamente, do direito à maternidade e à infância.

 Segundo esse princípio, os interesses dos menores são prioritários, pois, 

por estarem em desenvolvimento mental e educacional, em formação da 

personalidade e dos valores, os menores merecem maior atenção e 

proteção, em detrimento de outros interesses.

 Com efeito, aludido princípio vem confirmar a doutrina da prioridade 

absoluta, esculpida no artigo 227 da Constituição Federal, in verbis: “É 

dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.”

 Registra-se que, a única vez que o legislador constituinte utilizou-se da 

expressão “prioridade absoluta” no texto constitucional foi no referido 

artigo, tamanha a importância dispensada aos infantes.

 No que tange ao instituto da guarda, este tem como finalidade a proteção 

dos menores de 18 anos (limite de idade em que cessa o poder familiar), 

gerando o dever de cuidado para com aquele que possui a guarda, 

tornando-se, assim, responsável pelo menor.

 Dispõe o artigo 33 da Lei n° 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 
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Adolescente): “A guarda obriga a prestação de assistência material, moral 

e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o 

direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.”

 Portanto, na hipótese dos autos, mostra-se imprescindível a verificação 

de qual das partes oferecem as melhores condições para o 

desenvolvimento dos menores JOYCIELEM ABREU CANTANHEDE e 

EMERSON THIAGO ABREU CANTANHEDE, fazendo, assim, sobressair a 

doutrina da prevalência do interesse dos infantes supracitada.

 In casu, com relação à guarda não há outra medida a não ser a 

procedência do pedido inicial, senão vejamos:

 Do Relatório Psicossocial encartado às fls. 26-29, extrai-se que “(...) 

podemos perceber que a senhora Joselina vem exercendo a contento 

seus deveres de mãe, provendo juntamente com seu atual compenheiro 

guarda, sustento e educação dos filhos”, o que coaduna com os princípios 

protecionistas do Estatuto da Criança e do Adolescente.

 Com efeito, o conjunto fático-probatório demonstra que a requerente, 

efetivamente, possui condições de exercer a guarda das crianças, não 

havendo qualquer indício de prova nos autos que desabone a sua conduta 

pessoal, familiar, profissional e social.

 Ademais, convém ressalvar que, mesmo concedida a guarda definitiva, 

não se vislumbra prejuízos aos menores ou ao genitor desta, vejamos:

 “A concessão da guarda, provisória ou definitiva, não faz coisa julgada, 

podendo ser modificada no interesse exclusivo do menor e desde que não 

tenham sido cumpridas as obrigações pelo seu guardião.” (RT 637/52 e 

596/262).

 Nesse sentido também decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul/RS, senão vejamos:

“EMENTA: ECA. GUARDA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. Nas ações 

relativas aos direitos de crianças, devem ser considerados, 

primordialmente, os interesses dos infantes. Os princípios da moralidade e 

impessoalidade devem, pois, ceder ao princípio da prioridade absoluta à 

infância, insculpido no art. 227 da Constituição Federal. Apelo provido. 

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 70008140303, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: MARIA BERENICE DIAS, JULGADO EM 

14/04/2004) (NLPM)”.

 No que se refere aos alimentos, oportuno mencionar o disposto nos art. 

229, da Constituição Federal e art. 1.696, do Código Civil, que trazem o 

seguinte:

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, 

e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, 

carência ou enfermidade.

Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e 

filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos 

mais próximos em grau, uns em falta de outros.

 Consoante se verifica pelas certidões de nascimento acostada em fls. 12 

e 13, o demandado é pai dos menores JOYCIELEM ABREU CANTANHEDE 

e EMERSON THIAGO ABREU CANTANHEDE, o que lhe impõe o dever de 

assistir, criar e educar seus filhos, conforme disposto nos dispositivos 

supracitados e, assim, resta fixar a importância a ser paga a título de 

alimentos.

 Destarte, é de grande valia mencionar que a verba alimentar destina-se a 

garantir não só o direito à moradia e alimentação, mas também ao 

vestuário, saúde, lazer e educação, necessidades estas inquestionáveis 

no caso vertente.

 Cumpre ressalvar ainda que, quando da estipulação da prestação de 

alimentos, deve-se ter observância ao binômio necessidade/possibilidade, 

possibilitando sua fixação de forma equilibrada. Deste modo, na mesma 

oportunidade em que se busca responder às necessidades daquele que 

os reclama, deve-se atentar aos limites das possibilidades de quem se 

encontra na condição de responsável pela prestação alimentícia, 

consoante contido no art. 1694, § 1º, do CPC, conforme segue:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns 

aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível 

com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de 

sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do 

reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

 Sobre o tema, leciona YUSSEF SAID CAHALI, na obra ‘Dos Alimentos’, 5ª. 

Ed. - Ed. Revista dos Tribunais, pág. 347, que:

 “incumbe aos genitores – a cada qual e a ambos conjuntamente – 

sustentar os filhos, provendo-lhes a subsistência material e moral, 

fornecendo-lhes alimentação, vestuário, abrigo, medicamentos, educação, 

enfim, tudo aquilo que se faça necessário à manutenção e sobrevivência 

dos mesmos. O pai deve propiciar ao filho não apenas os alimentos para o 

corpo, mas tudo o que for necessário [...] Todos os esforços dos pais 

devem ser orientados no sentido de fazer do filho por eles gerado um ser 

em condições de viver por si mesmo, de desenvolver-se e sobreviver sem 

o auxílio de terceiros, tornado, à sua vez capaz de ter filhos, em 

condições de criá-los [...]”.

 Feitas tais considerações, passo a análise da prova constante dos autos.

 Em se tratando de alimentos fixados em favor dos menores, é assente o 

entendimento de que as necessidades dos mesmos é presumida e 

premente, bem como independe de demonstração em razão da 

menoridade, sendo dever de ambos os genitores assistir aos filhos em 

suas necessidades, consoante o art. 1.566, III, do CC. Por oportuno, 

transcrevo o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ALIMENTOS. FILHO MENOR. 

NECESSIDADES PRESUMIDAS. A fixação dos alimentos em favor do filho 

m e n o r  d e v e  a t e n d e r  p r o p o r c i o n a l m e n t e  a o  b i n ô m i o 

necessidade/possibilidade, conforme regra insculpida pelo § 1º do art. 

1.694 do Código Civil. Presumidas as necessidades do alimentando, em 

razão da menoridade, e não demonstrado nos autos pelo alimentante que 

não tem condições de arcar com o pagamento da pensão fixada na 

sentença, esta deve ser mantida. APELO DESPROVIDO. (SEGREDO DE 

JUSTIÇA)

 (Apelação Cível Nº 70044672830, Sétima Câmara Cível, TJ-RS, Relator: 

Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 28/03/2012, Sétima 

Câmara Cível)

 Ademais, há de se levar em consideração que os menores estão em fase 

de desenvolvimento, razão pela qual, necessitam ainda mais da ajuda do 

genitor para que tenha suas necessidades básicas atendidas.

 No que tange a possibilidade do demandado, é de anotar que não há 

como se ter uma análise mais aferida a fim de embasar um juízo de 

certeza, eis que nenhuma prova foi produzida nesse sentido.

 Assim, sopesando as circunstâncias do caso concreto, bem como as 

necessidades das crianças, as quais são presumíveis e prementes, tenho 

por razoável a fixação dos alimentos no montante correspondente a 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo, por mês, valor corresponde hoje à R$ 

299,40 (duzentos e noventa e nove reais e quarenta centavos) que 

deverão ser pagos até os menores atingirem maioridade ou, em caso de 

estar cursando ensino superior, até a sua conclusão. Caberá ainda ao 

genitor demandado, o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extraordinárias, tais como médicas, hospitalares, 

farmacêuticas, odontológicas e escolares.

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O 

PEDIDO FORMULADO NA INICIAL, para conceder a guarda dos menores 

JOYCIELEM ABREU CANTANHEDE e EMERSON THIAGO ABREU 

CANTANHEDE em favor da genitora JOSELINA SILVA ABREU, o que faço 

com fundamento nos artigos 6° e 227 da Constituição Federal, bem como 

artigo 33 da Lei n° 8.069/90, sem prejuízo de revogação a qualquer tempo 

(artigo 35 da Lei n.º 8.069/90), bem como CONDENAR o demandado ao 

pagamento de alimentos no montante correspondente a 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo, por mês, valor corresponde hoje à R$ 299,40 

(duzentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), até o dia 10 (dez) 

de cada mês, que deverão ser pagos até atingirem a maioridade ou, em 

caso de estarem cursando ensino superior, até a sua conclusão, bem 

como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, tais como 

médicas, hospitalares, farmacêuticas, odontológicas e escolares.

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

 EXPEÇA-SE o competente termo de guarda em favor da requerente.

 INTIME-SE o Ministério Público.

 SEM CUSTAS, eis que incabível na espécie, nos termos do disposto no 

item 4.2.2 da CNGC/MT.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO e, nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de praxe.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91667 Nr: 3247-66.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UILHAN MARCOS VECHIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LEIMANN - 

OAB:21238/RS, SAMUEL LEIMANN - OAB:MT 14.148

 Em atenção à petição do exequente, certifico que verifiquei que em que 

pese a procuração dos advogados do executado juntada à fl. 60, os 

mesmos não estavam cadastrados nos autos, motivo pelo qual não foram 

intimados sequer da decisão de fls.104 e vº, conforme comprovante de 

publicação que encarto nesta data, diante disto, impulsiono os autos para 

proceder a inclusão dos mesmos no sistema apolo, bem como a 

INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, para que, no prazo de quinze (15) dias, 

EFETUE o pagamento do valor informado (fl. 101), com atualizações, sob 

pena de incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do 

mesmo e honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do 

CPC; ainda, do termo de penhora de veículo lavrado à fl. 119.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1008680-87.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE ARSENO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008680-87.2019.8.11.0040. 

EMBARGANTE: ODAIR JOSE ARSENO EMBARGADO: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI 

CELEIRO DO MT Vistos etc. Cuida-se de Embargos de Terceiro ajuizado 

por Odair José Arceno em face de Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT, ambos 

qualificados nos autos, asseverando o seguinte: O veículo VW*10.160 

DRC 4x2, ano/modelo 2014/2015,placa OBS 4251 foi objeto de bloqueio 

por meio do sistema RENAJUD nos autos de execução que a embargada 

promove em face de Hidro Fibras Indústria e Comércio Ltda e Leila Cristina 

Mariani. Segue afirmando que, após reduzida a termo (id. 13712890), 

determinou-se a remoção do bem e depósito do mesmo junto à credora (id. 

16960185). Ocorre que, ao tempo da distribuição da execução 

(26/07/2017) e da citação (14/09/2017), a empresa Hidro Fibras Indústria e 

Comércio Ltda – EPP já havia alienado o bem ao Embargante, o que se deu 

em 21/09/2016, portanto, um ano antes da citação, sendo que desde então 

exerce sua posse e propriedade de forma legitima, utilizando-o em suas 

atividades empresariais. Diz que, inclusive, a restrição RENAJUD somente 

foi anotada em 06/06/2018, ou seja, dois anos após a venda do veículo à 

embargante. Por estas razões, ajuíza os presentes embargos requerendo 

liminarmente a suspensão dos atos de constrição sobre o veículo objeto 

da presente demanda, em especialmente remoção do mesmo e, no mérito, 

pela procedência dos embargos a fim de cancelar as anotações de 

bloqueio judicial, reconhecendo-se a posse e o domínio do mesmo em 

favor da embargante. A inicial veio instruída com documentos diversos. É 

o relato do necessário. Decido. De pronto, recebo os embargos de terceiro 

na forma colocada em Juízo e, por conseguinte, determino a suspensão 

do processo principal, nos termos do artigo 678, caput do NCPC, 

procedendo-se a devida certificação. Passo ao exame da liminar 

pretendida. Como se sabe, a concessão de liminar em sede de embargos 

de terceiro, por força do art. 678 do CPC, está condicionada a 

comprovação de legitimidade de posse/propriedade exercida sobre o bem 

objeto da penhora. A vista dos fatos narrados e dos documentos que 

instruem a peça preambular, verifica-se ser caso de deferimento da liminar 

postulada, uma vez que comprovado, em juízo de cognição sumária, a 

presença dos requisitos autorizadores da medida, nos moldes do art. 300 

do CPC. Outrossim, urge ressaltar que a manutenção do embargante na 

posse do veículo se dará com a ressalta de que não poderá dispor do bem 

até julgamento do mérito da ação principal. Pelo exposto, DEFIRO a liminar 

postulada para o fim de manter o embargante Odair José Arceno na posse 

do bem descrito na inicial, suspendendo, por conseguinte, a ordem de 

busca e apreensão e remoção do bem, ressalvando que o embargante 

não poderá dele dispor até ulterior decisão em contrário. Desde já, designo 

sessão de conciliação para o dia 23 de Março de 2020, às 14:00 horas, a 

ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

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

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do CPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de conciliação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação. Não havendo solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335 c.c. art 

679, também do CPC. Face o disposto no art. 344 do NCPC, se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. Sendo o caso, proceda o(a) 

gestor(a) judicial a devida identificação do processo (tarja e/ou anotação 

virtual), assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de tramitação e 

julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT. Intimem-se. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36794 Nr: 5893-59.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, EDILBERTO BORGES DE SOUZA, CECÍLIA FACHETTI BORGES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE MIRANDA - 

OAB:38523/PR, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ZILTON 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora para que junte aos autos 

matrícula atualizadado imóvel, a fim de que seja expedido termo de 

penhora, conforme determinação judicial.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008695-56.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008614-10.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S. B. S. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FREDDI COUTINHO OAB - SP217182 (ADVOGADO(A))

KARINA RIBEIRO NOVAES OAB - SP197105 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. S. L. -. M. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para efetuar o depósito do 

complemento da diligência do oficial de justiça ID. 27425008 . Para tanto, 

deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, 

nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000801-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIOMAR RIZZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA STEFFANELLO OAB - MT4709/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

 

P rocesso  n º  1000801 -97 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA, acessando o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na 

barra superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações 

podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento de 

Diligências". O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 16/12/2019.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005762-13.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA EL GABDAN OLIBONI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSE MIGUEL SEKULA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Processo  n º  1005762 -13 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a 

PARTE REQUERIDA, para no prazo legal, cumprir o disposto no Art. 455 do 

CPC ("Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo."). Sorriso/MT, 

16/12/2019.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003904-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL VIEIRA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IONE GUASTALLA DOS SANTOS OAB - PR32624 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALFA SEGURADORA S.A. (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Processo n º :  1003904-78 .2018 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte REQUERENTE e REQUERIDA/DENUNCIANTE, para impugnar 

a contestação da denunciada à lide, no prazo legal. Sorriso/MT, 16 de 

dezembro de 2019.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006327-74.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MEDEIROS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MEDEIROS DE OLIVEIRA OAB - MG89902 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G10 - TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RAFAEL FERREIRA DALLAVECHIA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Processo  n º  1006327 -74 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a 

PARTE REQUERENTE, para no prazo legal, cumprir o disposto no Art. 455 

do CPC ("Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo."). Sorriso/MT, 

16/12/2019.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005331-76.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASIEL BEZERRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

GOMES ADVOGADOS S/S (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

P rocesso  n º  1005331 -76 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a 

PARTE REQUERIDA, para no prazo legal, cumprir o disposto no Art. 455 do 

CPC ("Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo."). Sorriso/MT, 

16/12/2019.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 216227 Nr: 7639-05.2019.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON JOSÉ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIX SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 7639-05.2019.811.0040

Código-Apolo: 216227

Vistos etc.,

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil.

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, 

NCPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do 
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processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais.

Da tutela de urgência

Acerca dos embargos de terceiros, estabelecem os artigos 674 e 677, do 

NCPC, o seguinte:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou 

ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha 

direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu 

desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

“Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua 

posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo 

documentos e rol de testemunhas”

Quanto à tutela de urgência, assim dispõe o art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o 

caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos 

que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Pois bem. Os presentes embargos decorrem do bloqueio via RENAJUD, 

realizado na data de 17/12/2015 nos autos apensos (Código nº 113781), 

no caminhão e carretas semirreboques de fls. 27/32.

Afirma que os bens constritos são de propriedade exclusiva do autor, eis 

que os adquiriu na data de 10/07/2013 do executado Ricardo Alexandre 

de Pádua assinou a autorização para transferência, com reconhecimento 

de firma em 04/05/2015, conforme documentos anexos de fls. 28, 30 e 32. 

Por tais razões, pugna pela concessão de tutela de urgência a fim de que 

seja retirada a restrição judicial.

Pois bem. Em análise dos documentos juntados pelo embargante, verifico 

que a autorização de transferência do veículo em questão está datada de 

04/05/2015, portanto, anterior a distribuição da execução apensa (Código 

113781).

Deste modo, em juízo de cognição sumária, levando em consideração que, 

em se tratando de bens móveis, a transferência da propriedade se dá no 

ato da entrega do bem, ou seja, com a tradição, entendo que restou 

demonstrada a probabilidade do direito da embargante e o risco ao 

resultado útil do processo, ainda considerando que os bens são utilizados 

para seu trabalho, razão pela qual o deferimento do pedido liminar é 

medida que se impõe.

Neste sentido, vejamos o julgado abaixo:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – 

CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO (INDISPONIBILIZAÇÃO DE BENS) – 

EMBARGOS DE TERCEIROS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

INDEFERIMENTO NO JUÍZO A QUO - AQUISIÇÃO PELO EMBARGANTE EM 

DATA PRETÉRITA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – 

AUSÊNCIA DE REGISTRO JUNTO AO DETRAN/MT – IRRELEVÂNCIA - 

PROPRIEDADE DE BENS MÓVEIS SE ADQUIRE COM A TRADIÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 237 E 1.267 DO CC - VERIFICAÇÃO PELO 

JUÍZO AD QUEM DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES 

PARA SUA CONCESSÃO – INTERLOCUTÓRIA REFORMADA - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Para obter êxito na concessão do pedido de 

antecipação de tutela, que visa desembaraçar bens móveis (veículos) 

constritados judicialmente em sede de embargos de terceiro, basta que a 

parte demonstre a presença de dois requisitos: relevância do pedido e a 

possibilidade da medida tornar-se inócua, caso venha a ser concedida 

somente em sentença final. Uma vez constatado pelo tribunal ad quem em 

sede de agravo de instrumento, a presença de tais requisitos, imperiosa é 

a reforma da decisão interlocutória combatida, que indeferiu a medida 

antecipatória perquirida. 2 – A ausência de registro junto ao DETRAN da 

operação de compra e venda realizada não tem o condão de prejudicar o 

adquirente de boa-fé, ou seja, a agravante, uma vez que a propriedade de 

bens móveis se adquire com a tradição, nos termos do art. 237 e 1.267 do 

CC, e não com a formalização do registro no órgão competente, mormente 

se a aquisição se verificou em data pretérita ao ajuizamento da ação que 

originou a constrição (Ação Civil Pública)" (AI 84651/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 12/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016) - 

destaquei.

Diante do exposto, com amparo no art. 678 c/c art. 300, ambos do CPC, 

DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e determino seja liberada a 

constrição recaída sobre os bens descritos na exordial (fls. 28, 30 e 32), 

mantendo-se os bens na posse do embargante, até o julgamento final 

destes embargos.

CITE-SE a parte embargada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contestação (art. 679 do NCPC),

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sorriso - MT, 11 de dezembro de 2019.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 98819 Nr: 1407-84.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI LUIZ ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONSANTO DO BRASIL LTDA, MONSANTO 

TECHNOLOGY LLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RADINS - OAB:8538/A, 

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - OAB:16344/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Lima Ribeiro - 

OAB:24.950/DF, Marcos Velasco Figueiredo - OAB:61.424/RJ

 Processo nº 1407-84.2013.811.0040

Código-Apolo: 98819

Vistos etc.,

 Compulsando os autos verifico que o objeto do presente feito é a 

cobrança dos “royalties”, com discussão acerca do prazo de validade das 

patentes “pipeline” (revalidação de patentes estrangeiras para tecnologias 

que não podiam ser parenteadas antes da Lei 9.279/1996), cuja 

controversa está submetida ao pleno do STF, na ADI nº 4.234/DF.

Deste modo, e em observância a decisão monocrática proferida junto ao 

RE 807.578 (anexa), que determinou o sobrestamento daquele feito até o 

julgamento da referida ADI, entendo ser de rigor a suspensão da presente 

demanda até o julgamento definitivo das ações promovidas pela requerida 

para a retificação do prazo de validade das patentes sub judice.

Por todo exposto, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório até o 

julgamento definitivo dos RE 807.578 e ADI 4.234.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso, 11 de dezembro de 2019.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51449 Nr: 1766-73.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEANDRO ZOLET, ELOE JOSE ZOLET, SANTINA 

FLEITUCH ZOLET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918/PR

 Código-Apolo: 51449

Vistos etc.,

1- INDEFIRO o pedido de fls. 275, uma vez que as decisões do Superior 

Tribunal de Justiça de fls. 276/279 não tem o condão de interferir no 

prosseguimento da presente demanda.

2- Diante da manifestação de fls. 272/274, deixo de homologar o acordo 

apresentado pela parte requerida às fls. 267/269.

3- Tendo em vista que a parte requerida foi devidamente intimada, na 

pessoa de seus advogados, para o cumprir o determinado às fls. 263, e 

apenas manifestaram às fls. 265, na data de 20/07/2017, pugnando pela 

reabertura do prazo, para o fim de dar efetividade à multa aplicada, 

DETERMINO a intimação pessoal do banco requerido para cumprir o 

determinado na referida decisão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

nos termos da súmula 410, do STJ.
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4- Após, INTIME-SE a parte autora para dar andamento no feito, 

requerendo o que de direito, em 10 (dez) dias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 11 de dezembro de 2019.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 160063 Nr: 9191-10.2016.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI ZANATTA, ARLI ZANATTA, ARI LUIZ 

ZANATTA, VERANICE MELAINE WAGNER ZANATTA, SILVIA MARIA 

BACKES ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RADINS - OAB:8538/A

 Código: 160063

SENTENÇA

Vistos etc.,

Entre um ato e outro as partes se compuseram amigavelmente (fl. 193). Em 

análise ao acordo, vislumbro que as partes são capazes, contendo as 

assinaturas das partes/procuradores, não identificando qualquer 

indicativo de vícios no consentimento, razão pela qual a homologação da 

avença é medida que se impõe.

Assim, HOMOLOGO o acordo a que chegaram as partes litigantes, para 

que surta seus jurídicos e regulares efeitos, bem como JULGO EXTINTO O 

FEITO, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do CPC.

Em não dispondo o acordo sobre as custas e honorários, estes serão na 

forma do art. 90, § 2º do CPC.

 Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das 

partes.

Ao arquivo.

Cumpra-se

Sorriso/MT ___ de dezembro de 2019.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 139588 Nr: 10448-07.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BI&P COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEAGRO AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RICARDO PASSOS DE 

SOUSA - OAB:SP/165.202-A, RALPH MELLES STICCA - OAB:236471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 10448-07.2015.811.0040

Código-Apolo: 139588

Vistos etc.,

Tendo em vista que a parte executada foi devidamente citada (fls. 308) e 

não entregou a coisa ou opôs embargos à execução, com efeitos 

suspensivos, DEFIRO o pedido da parte exequente e, nos termos do artigo 

809, do CPC, converto o rito procedimental para EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA, na forma da planilha de débito de fls. 311-verso.

DETERMINO a intimação da parte executada para que, no prazo de três (3) 

dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de penhora de tantos bens 

quanto bastem para satisfação da dívida.

Desde já, em conformidade com o disposto no artigo 827 do CPC, arbitro 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor da dívida.

Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, NCPC).

Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 13 de dezembro de 2019

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52489 Nr: 2982-69.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA DE OLIVEIRA MARQUES, NOEL MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO OURO E PRATA S/A, CONFIANÇA 

COMPANHIA DE SEGUROS, IRB - BRASIL RESSEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, MATEUS MENEGON - OAB:, THOMAS GERSON RIBEIRO 

LEAL - OAB:24888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE ANDRÉ RITZMANN DE OLIVEIRA - 

OAB:11.985, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, MÁRCIO ALEXANDRE 

MALFATTI - OAB:16.943-A/MT

 Processo: 2982-69.2009.811.0040

Código-Apolo: 52489

Vistos etc.,

Diante das manifestações de fls. 647/648, 650 e 651, HOMOLOGO a prova 

pericial realizada.

No mais, DETERMINO a intimação das partes para apresentação do rol de 

testemunhas, em 15 (quinze) dias.

 Com a apresentação do rol, venham os autos conclusos para designação 

de audiência de instrução e julgamento deferida às fls. 419.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 11 de dezembro de 2019.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 123125 Nr: 1266-94.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DA SILVA LIMA - 

OAB:26876

 Código: 123125

Vistos etc.,

BacenJud

Considerando que a parte executada, devidamente citada, não efetuou o 

pagamento do débito; considerando, ainda, a inexistência de embargos 

com efeito suspensivo, DEFIRO a busca de ativos financeiros existentes 

em nome do(a)(s) executado(a)(s), via Sistema BACENJUD, 

observando-se o valor atual do débito, nos termos do art. 854 do CPC, 

determinando a indisponibilidade de eventuais valores encontrados, até 

ulterior deliberação deste Juízo.

Restando positiva a consulta, intime-se a parte executada, na pessoa de 

seu advogado constituído, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, 

na forma do art. 854, § 2º, do CPC. Não havendo advogado constituído no 

feito, proceda a intimação pessoal da parte executada.

Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora para 

manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para 

deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada por 

decisão irrecorrível, determino a conversão dos valores indisponíveis em 

penhora, independente da lavratura de termo, consoante a regra do art. 

854, § 5º, do CPC. Nesta hipótese, proceda a Sra. Gestora Judiciária o 

necessário para a vinculação da quantia em conta judicial e, havendo 

requerimento da parte exequente, expeça-se alvará em seu favor.

RenaJud

Restando infrutífera a busca de ativos financeiros e observando a ordem 

de preferência do art. 835 do CPC, DEFIRO a restrição de veículos 

existentes em nome do(a)(s) executado(a)(s), via Sistema RENAJUD. 

Nesta hipótese, em caso positivo, caberá à parte exequente indicar a 

localização do bem para a concretização da penhora, mormente porque, 

em se tratando de bem móvel, este se transfere pela simples tradição.

Indicada a localização do veículo, expeça-se mandado ou carta precatória 

para penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo auto/termo, consoante 
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a regra do art. 838 do CPC. Após, ato contínuo, proceda a intimação da 

parte executada quanto à efetivação da constrição, na forma do art. 841, 

§§ 1º e 2º, do CPC.

Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora para 

manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para 

deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada, 

prossiga-se o feito com a realização dos atos expropriatórios 

(alienação/adjudicação), intimando-se a parte exequente para requerer o 

que entender cabível, no prazo de 5 (cinco) dias.

SerasaJud

Havendo requerimento da parte exequente, DEFIRO, também, a inclusão do 

nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, conforme regra 

do art. 782, § 3º, do CPC, via Sistema SERASAJUD, observando-se o valor 

atual do débito. Para tanto, proceda a Sra. Gestora Judiciária o necessário 

para o cumprimento da ordem, devendo atentar-se para o disposto no § 4º 

do mesmo dispositivo legal.

Arquivo Provisório

Restando infrutíferas todas as tentativas acima, em consonância com o 

disposto no art. 485, § 1º, do CPC, DETERMINO intimação da parte 

exequente, assim como do Parquet, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover o regular prosseguimento do feito, indicando bens à penhora, 

sob pena de extinção do feito e/ou remessa dos autos ao arquivo 

provisório.

Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, DETERMINO 

a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do 

art. 921, inciso III, do CPC.

Decorrido o prazo de suspensão sem a localização de bens penhoráveis 

e/ou dos executados, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

iniciando a contagem do prazo prescricional, na forma prevista no §4º, do 

artigo 921, do CPC, OBSERVANDO-SE a ressalva do art. 198, inc. I, do CC, 

no que tange aos menores de 16 (dezesseis) anos.

 Por fim, DEFIRO a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para 

que informe eventuais saldos de FGTS, PIS ou Abono Salarial em nome do 

executado.

Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso - MT, ___ de dezembro de 2019.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 87339 Nr: 6839-55.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE BONFANTI, ELISABETE BONFANTI TREIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO LUIS MORAES DA 

SILVA - OAB:, HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - 

OAB:31694/PR, KELLEN CRISTINA BOMBONATO SANTOS DE ARAUJO 

- OAB:36778-PR, PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/6.005A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Código: 87339

SENTENÇA

Vistos etc.,

A parte requerente apresentou pedido de desistência da ação (fl. 539).

 DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, a parte 

requerente apresentou pedido expresso de desistência da ação, 

pugnando pela extinção do feito.

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o na 

forma do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e, em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Honorários advocatícios serão na forma acordada pelas 

partes.

No mais, com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada 

em julgado nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das 

partes.

Publique-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, ___ de dezembro de 2019.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 97807 Nr: 300-05.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE BONFANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414/SP, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:MT/6.005A

 Código: 97807

Vistos etc.,

Entre um ato e outro, e após o regular trâmite processual, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo, pugnando por sua 

homologação judicial.

Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Destaco que, inobstante o pedido de suspensão do processo, caso haja 

descumprimento do acordo, o cumprimento de sentença deverá ser 

realizado por meio de PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJe, conforme 

prevê o artigo 13, II, da Resolução TJ-MT/TP n. 03 de 12 de abril de 2018, 

não se justificando mais a suspenção/sobrestamento do presente feito.

A d e m a i s ,  a  s u a  m a n u t e n ç ã o  e n t r e  o s  p r o c e s s o s 

suspensos/sobrestados/arquivo provisório impacta na taxa de 

congestionamento bruta, interferindo na análise do CONSELHO NACIONAL 

DE JUSTIÇA - CNJ dos indicadores, inviabilizando o estabelecimento de 

estratégias assertivas para a boa e célere prestação jurisdicional.

Além disso, foi expedida ORDEM DE SERVIÇO N.º 01/2019-DF pela 

Diretoria do Foro da Comarca de Sorriso/MT, que, com fundamento na 

celeridade, eficiência, desburocratização, racionalização dos serviços 

judiciários, otimização dos serviços da Central de Arquivamento e 

Arrecadação, resolveu o seguinte:

“Art. 1º - Tratando-se de processos de conhecimento, com trânsito em 

julgado e encaminhados à Central de Arquivamento e Arrecadação (CAA) 

após o prazo estabelecido do art. 611, da CNGC, para o ajuizamento de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, o que deverá ser feito via sistema PJe, 

caberá ao postulante instruir o pedido com cópia da 

sentença/acórdão(ões) e certidão de trânsito em julgado, 

procuração(ões), na forma do art. 524, do CPC, e eventuais outros 

documentos relevantes ao cumprimento de sentença, mantendo-se o 

processo original físico na Central de Arquivamento e Arrecadação, para 

os trâmites correlacionados à cobrança de custas pendentes, intimações 

e arquivamento;

Art. 2º - A distribuição junto ao PJe não deve desconsiderar, salvo 

decisão judicial expressa, a COMPETÊNCIA FUNCIONAL estabelecida no 

art. 516, inc. II, do CPC;

Art. 3º - A distribuição junto ao PJe, por si só, NÃO GERARÁ NOVAS 

CUSTAS PROCESSUAIS;

Art. 4º - A qualquer momento poderá ser requisitado o desarquivamento 

dos autos físicos, para extração de cópias/conferência, por qualquer 

interessado

Art. 5º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação 

no DJE, revogando-se as disposições em contrário.”

Defiro o cancelamento de eventuais restrições efetivadas em nome do 

executado (art. 782, § 3º do CPC), bem como, eventuais restrições 

inseridas em desfavor do veículo objeto da lide.

No mais, com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada 

em julgado nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das 

partes.
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Custas e honorários advocatícios, se houver, na forma transigida pelas 

partes no acordo.

P.C.

Sorriso/MT, ___ de dezembro de 2019.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 87297 Nr: 6794-51.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMPÉLIO JOSÉ ROSSET, ELDA GRUPP 

ROSSET, SÉRGIO ROSSET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:/MT 

4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADERSON ROSSET - 

OAB:15.129/MT

 Código 113231

Vistos etc.,

Verifica-se que a parte requerente fora devidamente intimada para efetuar 

o pagamento dos honorários periciais (fl. 275), contudo quedou inerte (fl. 

276), razão pela qual, declaro preclusa a prova técnica pretendida e, ato 

contínuo, declaro encerrada a instrução.

Em prosseguimento ao feito, concedo o prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentem suas alegações finais. Na sequência, 

tornem os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, ___ de dezembro de 2019.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 145956 Nr: 1936-98.2016.811.0040

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RST, LMS, LPST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344

 Processo: 1936-98.2016.811.0040

Código-Apolo: 145956

Vistos etc.,

Considerando a existência de juntada pendente, conforme visualizado no 

sistema Apolo, REMETAM-SE os autos à secretaria para regularização.

Após, INTIME-SE a parte executada para manifestação, se for o caso e, 

em seguida, renove-se conclusão.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 11 de dezembro de 2019.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 206841 Nr: 1535-94.2019.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO SGUISSARDI TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS E KAYSER LTDA ( PBAGRO 

LOGISTICA E INSUMOS LTDA), FELICIO LERMEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, 

LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072/MT, ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Processo: 535-94.2019.811.0040

Código-Apolo: 206841

Vistos etc.,

 CUMPRA-SE conforme determinado nos autos apensos (Códigos 145956 

e 183187).

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso, 11 de dezembro de 2019.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 183187 Nr: 11022-59.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEKL(PLEIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RST, LMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344

 Processo: 11022-59-2017.811.0040

Código-Apolo: 183187

Vistos etc.,

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar sobre a petição e documentos de fls. 750/757.

Após, conclusos.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 11 de dezembro de 2019.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 185030 Nr: 900-50.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON ROGÉRIO LERMEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS E KAYSER LTDA ( PBAGRO 

LOGISTICA E INSUMOS LTDA), RICARDO SGUISSARDI TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETICIA 

NISHIMOTO BRAGA - OAB:33.886/PR

 Processo: 900-50.2018.811.0040

Código-Apolo: 185030

Vistos etc.,

 CUMPRA-SE conforme determinado nos autos apensos (Códigos 145956 

e 183187).

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso, 11 de dezembro de 2019.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 111168 Nr: 3255-72.2014.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135/O, NIWMAR SERPA - OAB:19.703/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 3255-72.2014.811.0040

Código-Apolo: 111168

Vistos etc.,

Tratam-se de Embargos Declaratórios ofertados por ROSAN INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, em face da r. sentença de fls. 305/308, 

alegando omissão, contradição e obscuridade do juízo (fls. 309/314).
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Alegou a parte embargante que “o decisum proferido por Vossa 

Excelência não analisou adequadamente os documentos juntados aos 

autos pelo embargante, bem como não levou em consideração a 

propriedade do imóvel, o qual foi adquirido pelo embargante no ano de 

1994” (sic).

A parte embargada se manifestou acerca dos embargados declaratórios 

às fls. 315/319.

Pois bem. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que não 

há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade da sentença 

embargada, sendo certo que todas as questões foram enfrentadas pelo 

juízo, inclusive a alegação de usucapião, não sendo permitida a reanálise 

de provas por meio de embargos declaratórios.

Assim, qualquer irresignação do embargante em relação à sentença 

prolatada deve ser objeto de recurso cabível na espécie.

Diante de todo exposto, CONHEÇO, todavia, REJEITO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS de fls. 296/298, mantendo-se a sentença proferida em 

seus exatos termos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 10 de outubro de 2019.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 17914 Nr: 2147-91.2003.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIEL MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE MORAES - 

OAB:5121- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, FABIOLA PASINI - OAB:5033, IREVALDO GUTIERREZ 

GIMENES - OAB:5.033, JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS - 

OAB:3.490, VASCO RIBEIRO GONÇALVES DE MEDEIROS - OAB:3665-A

 Código-Apolo: 10714

Vistos etc.,

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 10 de outubro de 2019.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 146582 Nr: 2269-50.2016.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME SANTOS LESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI - 

OAB:25.276 OAB/PR, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - 

OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 146582

Vistos etc.,

 Considerando que já decorrera aproximadamente 09 (nove) meses após 

o pedido de suspensão de fl. 176, intime-se a parte autora, via DJE, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se no feito, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção.

Para intimação da parte autora, observe o pedido contido na fl. 171.

Sorriso/MT, ___ de dezembro de 2019.

 Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138347 Nr: 9813-26.2015.811.0040

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANA DE CAMARGO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO AILTON PASSONI, ANA MARIA 

FELISBERTO PASSONI, ANTONIO ANGELO PASSONI, SUZI ELAINE 

POLEGATO PASSONI, José Marcio Passoni, EDNA MARIA PEREIRA 

PASSONI, GELCI NATAL MATZEMBACKER, MARCIA MAIDANA MARIN 

MATZEMBACHER, GILSON ROQUE MATZEMBACHER, CLEDIANE ARECO 

MATZEMBACHER, GILBERTO LUIZ MATZEMBACHER, GILNEI JOSÉ 

MATZEMBACHER, GELSON MATZEMBACHER, RAIMAR ISER, NELI 

STELTER ISER, HILDO GOMES - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZANA DE CAMARGO GOMES - 

OAB:16222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277, CLEDIANE ARECO MATZENBACHER - OAB:14007/MT, 

DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT, JOSÉ 

OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, LUIZ FERNANDO BRESSAN 

ARANDA - OAB:12089, LUIZ SERGIO ROSSI - OAB:10.089--A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus respectivos advogados, via DJE, de que foi designada data para 

Perícia, o dia 28/01/2020 ás 9:00, com o Sr. Vilson Poersch, no endereço: 

Av. Tancredo Neves, 434, sala 03, Centro de Sorriso-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 139187 Nr: 10218-62.2015.811.0040

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS JAMBERS, PAULO MIGUEL JAMBERS, 

AGOSTINHO JAMBERS, HELENA MARIA JAMBERS JAMBON, DALVA 

JAMBERS CLEMENTE, EVALDO JAMBERS, MARIA HELENA JAMBERS 

SCANDELAI, TEREZINHA APARECIDA JAMBERS, LOUDERS JAMBERS 

NOVACZYK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON MILTON DE MOURA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 Processo: 10218-62.2015.811.0040

Código-Apolo: 139187

Vistos etc.,

Tratam-se de Embargos Declaratórios ofertados por LUIZ CARLOS 

JAMBERS E OUTROS, em face da r. sentença de fls.327/333, que julgou 

extinto o feito, sem julgamento do mérito, sob o fundamento de que a parte 

autora, não promoveu a emenda a inicial, nem promoveu o pagamento da 

complementação da parte autora, alegando que não teria sido devidamente 

intimada para tanto.

Quanto ao não atendimento à determinação de complementação de custas 

processuais de fls. 240/244, alegou os embargantes que a publicação de 

intimação teria sido de forma resumida, sendo suprimido do texto a parte 

que determinou tal ato. No que tange segundo fundamento da extinção, 

alegou a parte autora/embargante que, “em que pese intimada, não 

promoveu a emenda da inicial, haja vista que o despacho de fls. 297, teria 

determinado a emenda da inicial” (sic).

A parte embargada se manifestou acerca dos embargados declaratórios 

às fls. 337/341.

Pois bem. Inobstante as alegações da parte embargante, entendo que não 

há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade da decisão 

embargada, sendo certo que qualquer irresignação do embargante em 

relação à decisão prolatada deve ser objeto de recurso cabível na 

espécie.

Destaco ainda que, conforme demonstra o extrato dos andamentos 

processuais de fls. 342/349, a advogada da parte embargante retirou cata 

do processo após a publicação da decisão de fls. 240/244, em 

02/09/2016, estando, portanto, devidamente intimada e ciente da 

integralidade da decisão.

 Diante de todo exposto, CONHEÇO, todavia, REJEITO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS de fls. 327/333, mantendo-se a sentença proferida em 

seus exatos termos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 11 de dezembro de 2019.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1064117/12/2019 Página 436 de 513



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 139188 Nr: 10674-12.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORALIM CORREA DE BARROS FILHO, CORALIM 

CORREA DE BARROS ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS JAMBERS, EDILSON MILTON DE 

MOURA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691, SOLEICA F. DE GÓES F. DE LIMA - OAB:4049-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 16074-12.2015.811.0040

Código-Apolo: 139188

Vistos etc.,

Trata-se de Intervenção de Terceiro proposta por ESPÓLIO DE CORALIM 

CORREIA DE BARROS em face LUIZ CARLOS JAMBERS E OUTROS e 

EDILSON MILTON DE MOURA CORREIA, qualificados nos autos.

Sem delongas, diante da extinção dos autos apensos (Código 139187), 

resta evidente a perda superveniente do objeto da ação, devendo os 

embargados/autores da ação principal, arcar com a sucumbência.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – 

RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DA 

SENTENÇA RECORRIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – 

ÔNUS SUCUMBENCIAS ATRIBUÍDOS AO EMBARGADO – OBSERVÂNCIA 

AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APELO MANIFESTAMENTE 

IMPROCENDETE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade 

impõe que o apelante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos 

quais busca a reforma da decisão recorrida, devendo o recurso conter as 

razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a 

necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos, por razões 

lógicas, se referem ao teor da decisão atacada, e necessariamente deve 

ser demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico 

buscado e o adotado pela decisão recorrida. 2. Sendo o processo julgado 

extinto, sem resolução de mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a 

égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à EXTINÇÃO do 

processo sem julgamento de mérito, ou qual dos litigantes seria 

sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado. (REsp 

1641160/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 16/03/2017, DJe 21/03/2017)” (TJMT, N.U 0010967-56.2016.8.11.0004, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA 

FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, 

Publicado no DJE 18/06/2019) – destaquei.

 Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.

Condeno os embargados e autores da ação principal (Código 139187), ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no 

valor de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Transitada em julgado esta sentença, arquive-se.

Havendo recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de suas 

contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos à instância superior, 

na forma do art. 1.010, § 3º, do NCPC.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Sorriso - MT, 11 de dezembro de 2019.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 169095 Nr: 2835-62.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLICÉRIO TOMÉ ADAMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - 

OAB:9602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 Processo: 2835-62.2017.811.0040

Código-Apolo: 169095

Vistos etc.

Tendo em vista que sequer houve a citação por edital do 

executado/embargante, conforme já consignado na decisão proferida 

nesta data nos autos apensos (Código 34969), DETERMINO a intimação da 

advogada de fls. 17 para esclarecer acerca da ciência e localização do 

devedor, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 13 de dezembro de 2019

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 113781 Nr: 5417-40.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIERAL, RADP, JRC, MMP, ESDSC, ADFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA GOMES - 

OAB:265.959/SP, EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA - 

OAB:262785, GUILHERME HENRIQUE SCHRANK - OAB:378.112, 

HINGRITTY BORGES MINGOTTI - OAB:27315/O, IEDA MARIA PANDO 

ALVES - OAB:125.618/SP, LARISSA IN'Á GRAMKOW - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PARO 

LOPES - OAB:12.083, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:6298-A, GERSON LUIS WERNER - 

OAB:6298/A, JOÃO PAULO AVANCINI CARNELOS - OAB:10.924/MT, 

JONAS MOLINARI ARAUJO - OAB:25238/O, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845, RAFAEL LOPES 

DE OLIVEIRA CASATI - OAB:19724/O, TIAGO PACHECO DOS SANTOS - 

OAB:17601/O

 Processo: 5417-40.2014.811.0040

Código-Apolo: 113781

Vistos.

Diante da decisão liminar proferida nos autos dos Embargos de Terceiros 

apensos (Código 216227), INTIMEM-SE as partes para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que de direito.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 11 de dezembro de 2019.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 118430 Nr: 8969-13.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DA SILVA OLÍMPIO, VALDELENE DA SILVA 

OLIMPIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO NOVOS CAMPOS LTDA -ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B, SOLANGE DA COSTA SILVA - 

OAB:15.270

 Código: 118430

SENTENÇA

Vistos etc.,

Diante do pagamento do débito, julgo extinta a presente ação, com fulcro 

no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno o executado ao pagamento das custas e despesas processuais, 

salvo se beneficiário da AJG, sendo que, nesse caso, a cobrança ficará 

suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Transitada em julgado esta sentença e nada mais sendo requerido, ao 

arquivo, com as anotações de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, ___ de dezembro de 2019.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 120685 Nr: 9706-16.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: XAXIM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDENEIDE ALVES DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSOM HUILSOM BROCH 

COLLI - OAB:14.802-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 120685

Vistos etc.,

Chamo o feito à ordem, visto que, conforme AR colacionado na fl. 71, é 

possível inferir que a intimação para a parte ré efetuar o pagamento fora 

enviada ao endereço diverso do constante da Carta de Intimação de fl. 

69/70.

Com isso, Observada a regra do art. 513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte 

executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 

15 (quinze) dias, acrescido de custas e despesas processuais, 

observando o endereço correto, conforme acima abordado.

Fica a parte executada, desde já, advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento), além de honorários advocatícios também 

em 10% (dez por cento), na forma do art. 523, § 1º, do CPC.

Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE 

a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente 

atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), bem como 

os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC).

Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, CPC).

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Sorriso/MT, ___ de dezembro de 2019.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 125135 Nr: 2470-76.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASINI PASINI CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ALEXANDRA GUERRA - 

OAB:15477/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660, GAYA LEHN SCHNEIDER - OAB:10766, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Código: 125135

SENTENÇA

Vistos etc.,

Diante do pagamento do débito, julgo extinta a presente ação, com fulcro 

no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Defiro o levantamento dos valores depositados em juízo na conta bancária 

indicada na fl. 280.

Condeno o executado ao pagamento das custas e despesas processuais.

Transitada em julgado esta sentença e nada mais sendo requerido, ao 

arquivo, com as anotações de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, ___ de dezembro de 2019.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 125515 Nr: 2709-80.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, CGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 125515

Vistos etc.,

Entre um ato e outro, e após o regular trâmite processual, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo, pugnando por sua 

homologação judicial.

Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Destaco que, inobstante o pedido de suspensão do processo, caso haja 

descumprimento do acordo, o cumprimento de sentença deverá ser 

realizado por meio de PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJe, conforme 

prevê o artigo 13, II, da Resolução TJ-MT/TP n. 03 de 12 de abril de 2018, 

não se justificando mais a suspenção/sobrestamento do presente feito.

A d e m a i s ,  a  s u a  m a n u t e n ç ã o  e n t r e  o s  p r o c e s s o s 

suspensos/sobrestados/arquivo provisório impacta na taxa de 

congestionamento bruta, interferindo na análise do CONSELHO NACIONAL 

DE JUSTIÇA - CNJ dos indicadores, inviabilizando o estabelecimento de 

estratégias assertivas para a boa e célere prestação jurisdicional.

Além disso, foi expedida ORDEM DE SERVIÇO N.º 01/2019-DF pela 

Diretoria do Foro da Comarca de Sorriso/MT, que, com fundamento na 

celeridade, eficiência, desburocratização, racionalização dos serviços 

judiciários, otimização dos serviços da Central de Arquivamento e 

Arrecadação, resolveu o seguinte:

“Art. 1º - Tratando-se de processos de conhecimento, com trânsito em 

julgado e encaminhados à Central de Arquivamento e Arrecadação (CAA) 

após o prazo estabelecido do art. 611, da CNGC, para o ajuizamento de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, o que deverá ser feito via sistema PJe, 

caberá ao postulante instruir o pedido com cópia da 

sentença/acórdão(ões) e certidão de trânsito em julgado, 

procuração(ões), na forma do art. 524, do CPC, e eventuais outros 

documentos relevantes ao cumprimento de sentença, mantendo-se o 

processo original físico na Central de Arquivamento e Arrecadação, para 

os trâmites correlacionados à cobrança de custas pendentes, intimações 

e arquivamento;

Art. 2º - A distribuição junto ao PJe não deve desconsiderar, salvo 

decisão judicial expressa, a COMPETÊNCIA FUNCIONAL estabelecida no 

art. 516, inc. II, do CPC;

Art. 3º - A distribuição junto ao PJe, por si só, NÃO GERARÁ NOVAS 

CUSTAS PROCESSUAIS;

Art. 4º - A qualquer momento poderá ser requisitado o desarquivamento 

dos autos físicos, para extração de cópias/conferência, por qualquer 

interessado

Art. 5º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação 

no DJE, revogando-se as disposições em contrário.”

Defiro o cancelamento de eventuais restrições efetivadas em nome do 

executado (art. 782, § 3º do CPC).

No mais, com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada 

em julgado nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das 

partes.

Custas e honorários advocatícios, se houver, na forma transigida pelas 

partes no acordo.

P.C.

Sorriso/MT, ___ de dezembro de 2019.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 130239 Nr: 5470-84.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELE FRANCIO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, NAIDE APARECIDA COCA DO NASCIMENTO - 

OAB:7.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-B

 Processo: 5470-84.2015.811.0040

Código-Apolo: 130239

Vistos etc.,

Sem delongas, diante da cláusula décima segunda do acordo celebrado 

entre as partes (fls. 425/428), HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e, 

em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios na forma pactuada no acordo (cláusulas 

décima e décima quarta).

Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos, com as 

cautelas de estilo, na forma da CNGC-TJMT.

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.

Às providências.

Sorriso - MT, 11 de dezembro de 2019.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Juíza

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34969 Nr: 4105-10.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLICÉRIO TOMÉ ADAMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 4105-10.2006.811.0040

Código-Apolo: 34969

Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que em decisão de fls. 236 foi 

determinada a busca de endereços do executado, ficando consignado 

que, em caso de frustração das buscas, o devedor deveria ser citado por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias e, somente após o decurso deste 

prazo, devidamente certificado, é que haveria a intimação do curador 

nomeado.

No entanto, inobstante os resultados da pesquisa de fls. 238 e não tendo 

sido expedido edital de citação, o Escritório de Assistência Jurídica – EAJ, 

através de seu advogado, apresentou contestação (fls. 239/240), tendo 

posteriormente, ingressado com os embargos à execução apensa (Código 

169095).

Assim, diante de todo o tumulto processual, e considerando que até o 

presente momento o exequente não foi intimado para manifestar acerca 

dos endereços encontrados através da busca realizada às fls. 238 e, 

ainda, considerando que não houve citação por edital, CHAMO O FEITO À 

ORDEM e determino:

1- A intimação do exequente para requerer o que de direito acerca dos 

endereços constantes da busca realizada às fls. 238, no prazo de 10 

(dez) dias;

2- Restando infrutífera a citação pessoal do executado, determino a 

citação por EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias para sua regular ciência 

e fruição do prazo legal para expressa manifestação, observando-se o 

disposto no artigo 256 e seguintes do CPC;

3- Desde já, NOMEIO, em substituição ao curador especial nomeado, a 

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, para os fins determinados às fls. 236.

 Intime-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 13 de dezembro de 2019

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39684 Nr: 2530-30.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESIO RENATO SCHAFER, JULIANE FATIMA 

MOHR SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B

 Código: 39684

Vistos etc.,

BacenJud

Considerando que a parte executada, devidamente citada, não efetuou o 

pagamento do débito; considerando, ainda, a inexistência de embargos 

com efeito suspensivo, DEFIRO a busca de ativos financeiros existentes 

em nome do(a)(s) executado(a)(s), via Sistema BACENJUD, 

observando-se o valor atual do débito, nos termos do art. 854 do CPC, 

determinando a indisponibilidade de eventuais valores encontrados, até 

ulterior deliberação deste Juízo.

Restando positiva a consulta, intime-se a parte executada, na pessoa de 

seu advogado constituído, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, 

na forma do art. 854, § 2º, do CPC. Não havendo advogado constituído no 

feito, proceda a intimação pessoal da parte executada.

Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora para 

manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para 

deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada por 

decisão irrecorrível, determino a conversão dos valores indisponíveis em 

penhora, independente da lavratura de termo, consoante a regra do art. 

854, § 5º, do CPC. Nesta hipótese, proceda a Sra. Gestora Judiciária o 

necessário para a vinculação da quantia em conta judicial e, havendo 

requerimento da parte exequente, expeça-se alvará em seu favor.

RenaJud

Restando infrutífera a busca de ativos financeiros e observando a ordem 

de preferência do art. 835 do CPC, DEFIRO a restrição de veículos 

existentes em nome do(a)(s) executado(a)(s), via Sistema RENAJUD. 

Nesta hipótese, em caso positivo, caberá à parte exequente indicar a 

localização do bem para a concretização da penhora, mormente porque, 

em se tratando de bem móvel, este se transfere pela simples tradição.

Indicada a localização do veículo, expeça-se mandado ou carta precatória 

para penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo auto/termo, consoante 

a regra do art. 838 do CPC. Após, ato contínuo, proceda a intimação da 

parte executada quanto à efetivação da constrição, na forma do art. 841, 

§§ 1º e 2º, do CPC.

Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora para 

manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para 

deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada, 

prossiga-se o feito com a realização dos atos expropriatórios 

(alienação/adjudicação), intimando-se a parte exequente para requerer o 

que entender cabível, no prazo de 5 (cinco) dias.

Consigno que os veículos alienados fiduciariamente não serão objeto de 

penhora.

Da penhora do imóvel

Por fim, quanto ao pedido de penhora do imóvel constante da matrícula n.º 

27.688, registrada perante o Cartório de Diamantino/MT, atualmente 

registrado no Cartório de São José do Rio Claro/MT, indefiro-o, visto que 

não consta nos autos a matrícula atualizada deste.

Com isso, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, traga aos autos a matrícula atualizada do imóvel objeto da penhora 

perquirida, após, conclusos para análise.

Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, DETERMINO 

a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do 

art. 921, inciso III, do CPC.

Decorrido o prazo de suspensão sem a localização de bens penhoráveis 

e/ou dos executados, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

iniciando a contagem do prazo prescricional, na forma prevista no §4º, do 

artigo 921, do CPC, OBSERVANDO-SE a ressalva do art. 198, inc. I, no que 

tange os menores de 16 (dezesseis) anos.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, ___ de dezembro de 2019.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 98691 Nr: 1268-35.2013.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGILI SOFTWARES PARA ÁREA PÚBLICA 

INFORMÁTICA LTDA, DANIEL DE SOUZA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE FERREIRA 

PINHO - OAB:19182-A, RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS - 

OAB:8016/MT

 Código: 98691

Vistos etc.,

Recebo o presente cumprimento de sentença (fls. 211/216).

Observada a regra do art. 513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte executada 

para que efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acrescido de custas e despesas processuais.

Fica a parte executada, desde já, advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento), além de honorários advocatícios também 

em 10% (dez por cento), na forma do art. 523, § 1º, do CPC.

Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE 

a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente 

atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), bem como 

os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC).

Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, CPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso/MT, ___ de dezembro de 2019.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 99681 Nr: 2335-35.2013.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDY SAMUEL ALOVISE MINGHELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E MAQUINAS 

AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A, JOÃO BIGOLIN - OAB:13.328-A

 Processo: 2335-35.2013.811.0040

Código-Apolo: 99681

Vistos etc.,

Cumpra-se conforme decisão retro.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso, 12 de dezembro de 2019.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 99716 Nr: 2374-32.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON MINOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561

 Código: 99716

Vistos etc.,

Considerando que a parte executada foi devidamente citada e não cumpriu 

com a obrigação, DEFIRO o pedido de penhora online, nos termos do artigo 

854 do Código de Processo Civil.

EFETIVE-SE o bloqueio de contas do (s) executado (s) através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o valor atualizado da dívida (fl. 

249). JUNTE-SE aos autos cópia da operação.

 Efetivado o bloqueio com sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja 

transferida para a Conta única, na forma do artigo 515 §1° da CNGC.

 Se a penhora online for realizada integralmente com sucesso, INTIME-SE a 

parte Executada, na pessoa de seu advogado constituído, ou, caso não 

tenha advogado, pessoalmente para que se manifeste EM 15 (QUINZE) 

DIAS, na forma do artigo 854, § 2º e 3º, do CPC/2015.

Caso não haja manifestação da parte executada, CERTIFIQUE-SE e, nesse 

caso, fica desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na 

forma a ser postulada pela parte credora que deverá ser INTIMADA para 

se manifestar a respeito, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Por outro lado, se vier aos autos embargos à execução/impugnação, 

CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os autos 

conclusos.

 Restando infrutíferas todas as tentativas acima, em consonância com o 

disposto no art. 485, § 1º, do CPC, DETERMINO intimação da parte 

exequente, assim como do Parquet, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover o regular prosseguimento do feito, indicando bens à penhora, 

sob pena de extinção do feito e/ou remessa dos autos ao arquivo 

provisório.

Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, DETERMINO 

a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do 

art. 921, inciso III, do CPC.

Decorrido o prazo de suspensão sem a localização de bens penhoráveis 

e/ou dos executados, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

iniciando a contagem do prazo prescricional, na forma prevista no §4º, do 

artigo 921, do CPC, OBSERVANDO-SE a ressalva do art. 198, inc. I, no que 

tange os menores de 16 (dezesseis) anos.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, ___ de dezembro de 2019.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 101242 Nr: 4084-87.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIO VITORIO GRANDO - ESPOLIO, ANTONIA 

GRANDO - ESPOLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINO LUIZ FERRARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

Josemar Carmerino dos Santos - OAB:7072, JULIANO HIGINO DA 

SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 Processo: 4084-87.2013.811.0040

Código-Apolo: 101242

Vistos etc.,

Tratam-se de Embargos Declaratórios ofertados por PAULINO LUIZ 

FERRARINI (fls. 335/336) e ESPÓLIO DE OLÍVIO VITÓRIO GRANDO E DE 

ANTÔNIA GRANDO (fls. 337/343), em face da r. sentença de fls. 333/334.

Nos primeiros embargos, o embargante Paulino Luiz Ferrarini alegou que 

houve omissão em relação à título de honorários advocatícios, pugnando 

para que seja fixado com base no proveito econômico, devidamente 

aferido em liquidação de sentença, e não com base no valor atualizado da 

causa.

Já nos segundos embargos, os embargantes Espólios de Olívio e Antônia 

Grando, alegaram que a decisão teria sido omissa em relação à análise 

específica dos itens IV, V, VI e VII da exordial.

O requerido e também embargante Paulino Luiz Ferrarini manifestou 

acerca dos embargos propostos pelos autores às fls. 345/346.

Pois bem. Em relação aos embargos declaratórios de fls. 335/336, em que 

pesem as alegações do embargante, entendo que não há que se falar em 

erro material da sentença embargada, uma vez que sendo extinto o feito 

sem julgamento do mérito, correta a condenação dos honorários 

advocatícios com base no valor da causa, nos termos do §2º do artigo 85 

do CPC.

A propósito:
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“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. CITAÇÃO REALIZADA. 

DEFESA APRESENATADA PELO RÉU. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. TEORIA DA CAUSALIDADE. 

CAUSA COM VALOR CERTO. REGRA DO ART. 85, §2º DO CPC. RECURSO 

PROVIDO. 1. Nos termos do art. 90 do CPC, o desistente deverá arcar com 

o pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado. 2. 

Não tendo sido a sentença condenatória, tampouco não sendo possível 

mensurar qualquer proveito econômico , e nem sendo a causa de valor 

muito baixo os honorários devem ser arbitrados nos termos do art. 85, §2º 

do CPC. 3. Recurso provido” (TJMT, N.U 0001429-86.2013.8.11.0091, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019) – destaquei.

Da mesma forma, não há que se falar em omissão da sentença em relação 

à análise específica dos itens IV, V, VI e VII da exordial, já que diante da 

extinção do feito, sem julgamento do mérito, em decorrência da não 

admissão da rediscussão de julgado que não se refere à aplicação da 

“querela nullitatis”, a análise dos pedidos específicos contidos na exodial 

restaram prejudicados.

Destaco que qualquer irresignação dos embargantes em relação à 

decisão prolatada deve ser objeto de recurso cabível na espécie.

Diante de todo exposto, CONHEÇO, todavia, REJEITO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS de fls. 335/336 e 337/342, mantendo-se a decisão 

proferida em seus exatos termos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 10 de odezembro de 2019.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 102867 Nr: 5833-42.2013.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIEL MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:18892, FÁBIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:PR-34019, RONALDO 

CESARIO DA SILVA - OAB:6781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, FABIOLA PASINI - OAB:5033, IREVALDO GUTIERREZ 

GIMENES - OAB:5.033, JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS - 

OAB:3.490

 Processo: 5833-42.2013.811.0040

Código-Apolo: 102867

Vistos etc.,

Tratam-se de Embargos Declaratórios ofertados por RONALDO CESÁRIO 

DA SILVA, advogado constituído pela parte executada/embargante em 

face da sentença de fls. 190, que homologou o pedido de desistência 

formulado em acordo celebrado entre as partes (fls. 187/189).

Alega o embargante que a desistência foi homologada antes da juntada de 

sua petição de fls. 191/194, datada de 06/06/2019, na qual pugnou pelo 

indeferimento do pedido do pedido de homologação sem sua aquiescência, 

bem como pela condenação de seu cliente (executado/embargante) ao 

pagamento de seus honorários, a serem arbitrados no percentual mínimo 

de 10% sobre o benefício econômico obtido.

A parte embargada se manifestou acerca dos embargados declaratórios 

às fls. 221/222.

Pois bem.

 Em que pesem as alegações do embargante, entendo que os presentes 

embargos não merecem acolhimento, não havendo que se falar em 

omissão, contradição ou obscuridade da sentença embargada.

Destaco que o embargante, na qualidade de advogado da parte devedora, 

e diante evidente revogação, ao mesmo tácita, do mandato que lhe foi 

outorgado, poderá pleitear o que entender devido em ação autônoma 

proposta contra o ex- cliente.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – EXECUÇÃO – ACORDO – 

DESCONSTITUIÇÃO DO MANDATO DO ADVOGADO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – RECEBIMENTO NOS PRÓPRIOS 

AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO AUTÔNOMA – PRECEDENTE DO STJ 

– ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO – RECURSO DO BANCO 

PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. “[...] "Nos casos em que 

houve a revogação, pelo cliente , do mandato outorgado ao advogado, 

este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte 

adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do 

processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos 

(por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários 

sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o 

ex- cliente " (AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015). 

[...]”. (AgInt no AREsp 143.681/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 09/05/2017) Se a 

distribuição da verba honorária não condiz com a proporcionalidade do 

trabalho desenvolvido por ambos os causídicos, mostra-se pertinente a 

sua adequação” (TJMT, N.U 0000340-66.2011.8.11.0101, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, 

Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no 

DJE 29/07/2019) – destaquei.

Diante de todo exposto, CONHEÇO, todavia, REJEITO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS de fls. 203/204, mantendo-se a sentença proferida em 

seus exatos termos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 10 de dezembro de 2019.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 104092 Nr: 7149-90.2013.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE FRANCIO GARAFFA, GILVAN JOSÉ 

GARAFFA, IDALI MARIA FRANCIO, RAFAELE FRANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, MILTON LAURO SCHMIDT - OAB:11.612/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-B

 Processo: 7149-90.2013.811.0040

Código-Apolo: 104092

Vistos etc.

Diante do acórdão de fls. 216, com trânsito em julgado às fls. 219, 

ACOLHO os pedidos da parte embargada de fls. 232/233, tornando sem 

efeitos os cálculos das custas judiciais de fls. 223 e intimação de fls. 224.

No mais, dando prosseguimento ao feito, DETERMINO a intimação pessoal 

da parte embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento ao feito, requerendo o que de direito, sob 

pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 13 de dezembro de 2019

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 104489 Nr: 7549-07.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNDIAL AGRICOLA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEVALCI ANTONIO PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO EUSTÁQUIO DE 

SOUZA JUNIOR - OAB:23547/O, DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865/

 Código: 104489

SENTENÇA

Vistos etc.,

Diante do pagamento do débito, julgo extinta a presente ação, com fulcro 

no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

DEFIRO a baixa das restrições veiculares de fls. 59 do RENAJUD.

No mais, CONDENO o executado ao pagamento das custas e despesas 

processuais, salvo se beneficiário da AJG, sendo que, nesse caso, a 

cobrança ficará suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Transitada em julgado esta sentença e nada mais sendo requerido, ao 
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arquivo, com as anotações de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 10 de dezembro de 2019.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direi

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 106517 Nr: 9580-97.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DE MORAES FILHO, ALCINDO JOÃO 

MORESCO, SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Tadeu Rondina 

Mandaliti - OAB:115762/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDER SILVA DE 

MATOS PEGO - OAB:192.705, ALEXANDRO CATANZARO SALTARI - 

OAB:201.178, ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - OAB:288917, 

JADERSON ROSSET - OAB:15.129/MT

 Processo: 9580-97.2013.811.0040

Código-Apolo: 106517

Vistos etc.,

Após a prolação da sentença, as partes apresentaram petição conjunta 

de acordo (fls.254/256), pugnando por sua homologação judicial.

Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes e, 

diante do cumprimento integral da obrigação entabulada JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, c/c 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

Custas remanescentes, se houver, na forma transigida pelas partes no 

acordo.

P.C.

Às providências.

Sorriso - MT, 11 de dezembro de 2019.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 107799 Nr: 344-87.2014.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEVALCI ANTONIO PIMENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDIAL AGRICOLA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT

 Processo: 344-87.2014.811.0040

Código-Apolo: 107799

Vistos etc.,

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 10 de outubro de 2019.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 112591 Nr: 4455-17.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. MUDAS E PLANTAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE FERREIRA 

PINHO - OAB:19182-A, RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS - 

OAB:8016/MT

 Código: 112591

Vistos etc.,

Chamo o feito à ordem, visto que, malgrado o RenaJud tenha sido 

efetivado, não ocorrera o pedido da parte exequente neste sentido, com 

isso, determino a imediata liberação das constrições efetuadas na fl. 127.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, ___ de dezembro de 2019.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 113231 Nr: 4944-54.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLGDM, LGDM, MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE DE MIRANDA 

REZENDE VILLELA GERMANO - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 113231

Vistos etc.,

Considerando as informações contidas nos AR’s de fls. 100/101, remeta 

os autos ao Parquet para manifestação.

 Cumpra-se.

Sorriso/MT, ___ de dezembro de 2019.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44578 Nr: 1561-78.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER LEANDRO SETTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Processo: 561-78.2008.8.11.0040.

Código-Apolo: 44578.

Vistos etc.,

Trata-se de Ação de Execução de Título Judicial promovida por PIONEIRA 

INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., em face de EDER LEANDRO SETTER ambos 

qualificados nos autos.

Às fls. 177-182 a parte exequente postula pela busca de veículos em 

nome do executado tendo em vista a improcedência do Recurso de 

Apelação proposto pelo executado nos autos dos Embargos do Devedor 

(processo n.°: 2004-29.2008.8.11.0040).

DECIDO.

 DEFIRO o pedido de fls. 177-182, tendo em vista que até o presente 

momento não foi atribuído efeito suspensivo ao REsp interposto pelo 

executado, não havendo óbice ao deferimento de medidas expropriatórias, 

razão pela qual proceda-se a busca de veículos em nome do executado 

através do Sistema RENAJUD.

 Em caso positivo, INTIME-SE a parte exequente para providenciar a 

localização do bem, no prazo de 15 (quinze) dias, para a concretização da 

penhora, mormente porque, em se tratando de bem móvel, este se 

transfere pela simples tradição.

Indicada a localização do bem, EXPEÇA-SE mandado ou carta precatória 

para penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo auto/termo, consoante 

regra do art. 838 do CPC. Após, ato contínuo, proceda a intimação da 

parte executada quanto à efetivação da constrição, na forma do art. 841, 

§§ 1º e 2º, do CPC.

Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora para 

manifestação em igual prazo, bem como o Ministério Público Estadual, e, 

após, venham conclusos para deliberações. Não havendo impugnação, ou 
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sendo esta rejeitada por decisão irrecorrível, prossiga-se o feito com a 

realização dos atos expropriatórios (alienação/adjudicação), intimando-se 

a parte exequente para requerer o que entender cabível, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Lado outro, restando infrutíferas todas as tentativas acima, em 

consonância com o disposto no art. 485, § 1º, do CPC, DETERMINO 

intimação da parte exequente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover o regular prosseguimento do feito, indicando bens à penhora, 

sob pena de extinção do feito e/ou remessa dos autos ao arquivo 

provisório.

Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, DETERMINO 

a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do 

art. 921, inciso III, do CPC.

Decorrido o prazo de suspensão sem a localização de bens penhoráveis 

e/ou dos executados, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

iniciando a contagem do prazo prescricional, na forma prevista no §4º, do 

artigo 921, do CPC.

Transcorrido o prazo prescricional, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, façam-me os autos 

conclusos, conforme §5º do referido dispositivo legal.

Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso - MT, 12 de dezembro de 2019.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46091 Nr: 3033-17.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANJA COMMANDEUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVON CARLOS CARBONI, CARLA REGINA 

MARCHIORO CARBONI, VANDERLEI LUIZ CARBONI, ELIO LUIZ CARLOTT, 

IVETE CARLOTT, DELMAR ALIATTI, LOVANI RAMBO CARBONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMICIO DOS SANTOS NETO - 

OAB:113590/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 Processo: 3033-17.2008.811.0040

Código-Apolo: 46091

Vistos etc.,

 Diante da certidão de fls. 296 e considerando o transcurso do prazo 

desde a petição de fls. 268/269, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informar acerca do levantamento dos valores 

no Juízo Universal, bem como requerer o que de direito.

Após, conclusos.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso, 11 de dezembro de 2019.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53786 Nr: 4118-04.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL, 

IVONETE FERREIRA FRANÇA, CARLOS ROBERTO ZIMPEL, SERGIO 

RUDIMAR ZIMPEL, MARISTELA DE FÁTIMA ZIMPEL, VERONICA TEREZINHA 

ZIMPEL, MILTON HENRIQUE ZIMPEL, EDILEUZA (EDILEIZA) LIMA ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

CAROLINE LOCATELLI - OAB:11821, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT

 Código: 53786

Vistos etc.,

Considerando que a parte executada foi devidamente citada e não cumpriu 

com a obrigação, DEFIRO o pedido de penhora online, nos termos do artigo 

854 do Código de Processo Civil.

EFETIVE-SE o bloqueio de contas do (s) executado (s) através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o valor atualizado da dívida (fl. 

249). JUNTE-SE aos autos cópia da operação.

 Efetivado o bloqueio com sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja 

transferida para a Conta única, na forma do artigo 515 §1° da CNGC.

 Se a penhora online for realizada integralmente com sucesso, INTIME-SE a 

parte Executada, na pessoa de seu advogado constituído, ou, caso não 

tenha advogado, pessoalmente para que se manifeste EM 15 (QUINZE) 

DIAS, na forma do artigo 854, § 2º e 3º, do CPC/2015.

Caso não haja manifestação da parte executada, CERTIFIQUE-SE e, nesse 

caso, fica desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na 

forma a ser postulada pela parte credora que deverá ser INTIMADA para 

se manifestar a respeito, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Por outro lado, se vier aos autos embargos à execução/impugnação, 

CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os autos 

conclusos.

 Restando infrutíferas todas as tentativas acima, em consonância com o 

disposto no art. 485, § 1º, do CPC, DETERMINO intimação da parte 

exequente, assim como do Parquet, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover o regular prosseguimento do feito, indicando bens à penhora, 

sob pena de extinção do feito e/ou remessa dos autos ao arquivo 

provisório.

Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, DETERMINO 

a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do 

art. 921, inciso III, do CPC.

Decorrido o prazo de suspensão sem a localização de bens penhoráveis 

e/ou dos executados, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

iniciando a contagem do prazo prescricional, na forma prevista no §4º, do 

artigo 921, do CPC, OBSERVANDO-SE a ressalva do art. 198, inc. I, no que 

tange os menores de 16 (dezesseis) anos.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, ___ de dezembro de 2019.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 93273 Nr: 4811-80.2012.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR JOSE DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484, MOISÉS 

BATISTA DE SOUZA - OAB:149225/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enoques Vitorino da Silva - 

OAB:15210/0

 Código: 93273

SENTENÇA

Vistos etc.,

Diante do pagamento do débito, julgo extinta a presente ação, com fulcro 

no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Defiro o levantamento dos valores depositados em juízo (fl. 167) na conta 

bancária indicada na fl. 169.

Custas e despesas processuais na forma da sentença de fls. 142/146.

Transitada em julgado esta sentença e nada mais sendo requerido, ao 

arquivo, com as anotações de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, ___ de dezembro de 2019.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 93966 Nr: 5606-86.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN JOSÉ GARAFFA, ADRIANA ZIBETTI 
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FRANCIO, LUCIANE FRANCIO GARAFFA, RAFAELE FRANCIO, NEI 

FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, MILTON LAURO SCHMIDT - OAB:11.612/MS

 Processo: 5606-86.2012.811.0040

Código-Apolo: 93966

Vistos etc.,

Entre um ato e outro, e após o regular trâmite processual, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo, pugnando por sua 

homologação judicial.

Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Destaco que, inobstante o pedido de suspensão do processo, caso haja 

descumprimento do acordo, o cumprimento de sentença deverá ser 

realizado por meio de PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJe, conforme 

prevê o artigo 13, II, da Resolução TJ-MT/TP n. 03 de 12 de abril de 2018, 

não se justificando mais a suspenção/sobrestamento do presente feito, o 

qual tem forma física.

A d e m a i s ,  a  s u a  m a n u t e n ç ã o  e n t r e  o s  p r o c e s s o s 

suspensos/sobrestados/arquivo provisório impacta na taxa de 

congestionamento bruta, interferindo na análise do CONSELHO NACIONAL 

DE JUSTIÇA - CNJ dos indicadores, inviabilizando o estabelecimento de 

estratégias assertivas para a boa e célere prestação jurisdicional.

Além disso, foi expedida ORDEM DE SERVIÇO N.º 01/2019-DF pela 

Diretoria do Foro da Comarca de Sorriso/MT, que, com fundamento na 

celeridade, eficiência, desburocratização, racionalização dos serviços 

judiciários, otimização dos serviços da Central de Arquivamento e 

Arrecadação, resolveu o seguinte:

 “Art. 1º - Tratando-se de processos de conhecimento, com trânsito em 

julgado e encaminhados à Central de Arquivamento e Arrecadação (CAA) 

após o prazo estabelecido do art. 611, da CNGC, para o ajuizamento de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, o que deverá ser feito via sistema PJe, 

caberá ao postulante instruir o pedido com cópia da 

sentença/acórdão(ões) e certidão de trânsito em julgado, 

procuração(ões), na forma do art. 524, do CPC, e eventuais outros 

documentos relevantes ao cumprimento de sentença, mantendo-se o 

processo original físico na Central de Arquivamento e Arrecadação, para 

os trâmites correlacionados à cobrança de custas pendentes, intimações 

e arquivamento;

Art. 2º - A distribuição junto ao PJe não deve desconsiderar, salvo 

decisão judicial expressa, a COMPETÊNCIA FUNCIONAL estabelecida no 

art. 516, inc. II, do CPC;

Art. 3º - A distribuição junto ao PJe, por si só, NÃO GERARÁ NOVAS 

CUSTAS PROCESSUAIS;

Art. 4º - A qualquer momento poderá ser requisitado o desarquivamento 

dos autos físicos, para extração de cópias/conferência, por qualquer 

interessado

Art. 5º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação 

no DJE, revogando-se as disposições em contrário.” (grifei)

No mais, com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada 

em julgado nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das 

partes.

EXPEÇA-SE o termo de penhora dos bens imóveis constantes da cláusula 

oitava do acordo, conforme requerido, devendo a parte exequente 

promover a averbação no registro competente.

EXPEÇA-SE, ainda, ofícios aos órgãos de proteção ao crédito para 

exclusão do nome dos executados de seus cadastros de inadimplentes.

Custas e honorários advocatícios, se houver, na forma transigida pelas 

partes no acordo.

P.C.

Sorriso - MT, 11 de dezembro de 2019.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 94079 Nr: 5753-15.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. G. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAÍS SALTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4.711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, ZILTON 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Processo: 4084-87.2013.811.0040

Código-Apolo: 101242

Vistos etc.,

Tratam-se de Embargos Declaratórios ofertados por PAULINO LUIZ 

FERRARINI (fls. 335/336) e ESPÓLIO DE OLÍVIO VITÓRIO GRANDO E DE 

ANTÔNIA GRANDO (fls. 337/343), em face da r. sentença de fls. 333/334.

Nos primeiros embargos, o embargante Paulino Luiz Ferrarini alegou que 

houve omissão em relação à título de honorários advocatícios, pugnando 

para que seja fixado com base no proveito econômico, devidamente 

aferido em liquidação de sentença, e não com base no valor atualizado da 

causa.

Já nos segundos embargos, os embargantes Espólios de Olívio e Antônia 

Grando, alegaram que a decisão teria sido omissa em relação à análise 

específica dos itens IV, V, VI e VII da exordial.

O requerido e também embargante Paulino Luiz Ferrarini manifestou 

acerca dos embargos propostos pelos autores às fls. 345/346.

Pois bem. Em relação aos embargos declaratórios de fls. 335/336, em que 

pesem as alegações do embargante, entendo que não há que se falar em 

erro material da sentença embargada, uma vez que sendo extinto o feito 

sem julgamento do mérito, correta a condenação dos honorários 

advocatícios com base no valor da causa, nos termos do §2º do artigo 85 

do CPC.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. CITAÇÃO REALIZADA. 

DEFESA APRESENATADA PELO RÉU. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. TEORIA DA CAUSALIDADE. 

CAUSA COM VALOR CERTO. REGRA DO ART. 85, §2º DO CPC. RECURSO 

PROVIDO. 1. Nos termos do art. 90 do CPC, o desistente deverá arcar com 

o pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado. 2. 

Não tendo sido a sentença condenatória, tampouco não sendo possível 

mensurar qualquer proveito econômico , e nem sendo a causa de valor 

muito baixo os honorários devem ser arbitrados nos termos do art. 85, §2º 

do CPC. 3. Recurso provido” (TJMT, N.U 0001429-86.2013.8.11.0091, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019) – destaquei.

Da mesma forma, não há que se falar em omissão da sentença em relação 

à análise específica dos itens IV, V, VI e VII da exordial, já que diante da 

extinção do feito, sem julgamento do mérito, em decorrência da não 

admissão da rediscussão de julgado que não se refere à aplicação da 

“querela nullitatis”, a análise dos pedidos específicos contidos na exodial 

restaram prejudicados.

Destaco que qualquer irresignação dos embargantes em relação à 

decisão prolatada deve ser objeto de recurso cabível na espécie.

Diante de todo exposto, CONHEÇO, todavia, REJEITO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS de fls. 335/336 e 337/342, mantendo-se a decisão 

proferida em seus exatos termos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 10 de odezembro de 2019.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 94775 Nr: 6540-44.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDY SAMUEL ALOVISE MINGHELLI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BIGOLIN - OAB:13.328-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449/mt

 Processo: 6540-44.2012.811.0040

Código-Apolo: 94775

Vistos etc.,

Tendo em vista que a carta de intimação da parte exequente enviada para 

o endereço constantes dos autos retornou pelo motivo “não existe o nº”, e 

sendo obrigação das partes a atualização de seus endereços (art. 274, 

parágrafo único, CPC), DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo 

provisório.

 Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação do exequente, 

ARQUIVEM-SE os autos, certificando-se o início do prazo prescricional 

previsto no §4º, do art. 921, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 13 de dezembro de 2019

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 96820 Nr: 8799-12.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUARITERE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:7868-A

 Código: 96820

Vistos etc.,

 Considerando o AR de fl. 107, intime-se a parte autora, via DJE, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se no feito, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Sorriso/MT, ___ de dezembro de 2019.

 Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 96856 Nr: 8840-76.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIAÇÃO OURO E PRATA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA RIZZI BARUFALDI - 

OAB:55.226-RS, JAIME BANDEIRA RODRIGUES - OAB:41259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRÉ RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11.985

 Processo: 8840-76.2012.811.0040

Código-Apolo: 96856

Vistos etc.,

 CUMPRA-SE conforme determinado nos autos apensos.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso, 11 de dezembro de 2019.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 17017 Nr: 1087-83.2003.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASE BRASIL & CIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO MILITE - 

OAB:205.761, MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - OAB:144880/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Processo: 1087-83.2003.811.0040

Código-Apolo: 17017

Vistos etc.,

Diante da informação do requerido de que o bem objeto da lide se 

transformou em sucata (fls. 191/192), a prova pericial determinada às fls. 

101 restou infrutífera.

Lado outro, DEFIRO a prova testemunhal e depoimento pessoal, razão pela 

qual DETERMINO a intimação das partes para apresentação do rol de 

testemunhas, em 15 (quinze) dias.

 Com a apresentação do rol, venham os autos conclusos para designação 

de audiência de instrução e julgamento.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 11 de dezembro de 2019.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104167 Nr: 7224-32.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBJETIVA AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILMAR MATTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALES DEMARCHI DA SILVA - 

OAB:24.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão do meirinho, que 

poderá ser acessada na íntegra pelo site www.tjmt.jus.br, devendo 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, BEM 

COMO, para efetuar o depósito do complemento da diligência no valor de 

R$ 854,00 (oitocentos e cinquenta e quatro reais), devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Complementação de 

Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115937 Nr: 7050-86.2014.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SECCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIX SEMENTES LTDA (ATUAL 

DENOMINAÇÃO BIOMATRIX SEMENTES), PLENA INSUMOS E 

REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LUIZ HENRIQUE - 

OAB:122.925/SP

 Certifico e dou fé que, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos 

que, em cumprimento à Seção 16, do Capítulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da PARTE AUTORA, via DJE, acerca da restituição do prazo em 

relação a intimação da sentença de fls. 101/103, nos termos do art. 221 do 

NCPC.

4ª Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1008707-70.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

ANTONIO INFRAN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
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Processo 1008707-70.2019.8.11.0040 Requerente: Ministério Público 

Estadual Requerido: Estado de Mato Grosso VISTOS ETC, O Ministério 

Público Estadual, em defesa dos interesses de Antônio Infran, ajuíza 

“Ação Civil Pública” em face do Estado de Mato Grosso almejando 

liminarmente a realização do procedimento cirúrgico de “CORREÇÃO 

ENOVASCULAR DE ANEURISMA / DISSECAÇÃO DAS ILIACAS C/ 

ENDOPROTESE TUBULAR” em decorrência de “ANEURISMA DE ARTÉRIA 

ILIACA”. Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. Decido. 

Considerando a instalação da Vara do Estado Especializada em Saúde 

Pública na Comarca de Várzea Grande-MT, por meio da Resolução 

TJ-MT/OE nº 09/2019 e a regulamentação através da Portaria 29/2019-CM, 

este juízo não possui competência para processar e julgar o feito. Com 

efeito, o art. 1º da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019 assim dispõe: “Art. 1º. 

Alterar a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.” 

(...) “ANEXO I – Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande 1ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública – Competência: processar e julgar, 

exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, 

ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência 

da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como 

parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato 

Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado”. Não se discute a 

competência privativa do e. Tribunal de Justiça para dispor acerca das 

atribuições das varas das unidades jurisdicionais do Estado, nos exatos 

termos do art. 96, inciso III, alínea “a”, da Constituição Estadual, verbis: 

“Art. 96. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça: (...) III - por 

deliberação administrativa: a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de 

lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu 

regimento interno com observância das normas de processo e das 

garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o 

funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos”. O 

art. 57 da Lei Estadual nº 4.964/85 – Código de Organização Judiciária do 

Estado, COJE/MT, estabelece a competência do Órgão Especial para 

dispor acerca da matéria via Resolução, verbis: “Art. 57. Nas Comarcas 

de mais de uma Vara, a competência será determinada por Resolução do 

Órgão Especial”. A regra de competência material específica criada por 

meio da Resolução do Órgão Especial do TJMT nº nº 09/2019 prevalece, 

obviamente, sobre a regra de competência territorial prevista no art. 52, 

parágrafo único, do CPC, verbis: “Art. 52. É competente o foro de domicílio 

do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. 

Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação 

poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato 

ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do 

respectivo ente federado”. Com efeito, referida norma processual 

genérica não trata de competência em razão da matéria (ações de saúde), 

mas apenas da competência relativa (territorial) que, portanto, admite 

prorrogação em caso de inércia da parte adversa, o que não sucede no 

caso em questão. De outro lado, não obstante a disposição literal do art. 

80, da Lei nº 10.741/03 e do art. 53, inciso III, alínea e, do CPC, que 

estabelecem a competência do foro do domicílio do idoso para o 

julgamento das ações que visam proteger os direitos previstos no 

respectivo Estatuto, é certo que a presente demanda, ainda assim, deve 

ser remetida à Vara Especializada de Saúde de Várzea Grande (1ª Vara 

Especializada de Fazenda Pública). Isso porque é preciso ter em mente 

que o microssistema normativo de proteção ao idoso foi pensado com o 

objetivo de valorizar e melhor proteger o indivíduo com mais de 60 

(sessenta) anos de idade em razão da sua vulnerabilidade, configurando, 

assim, importante instrumento de concretização do princípio da dignidade 

humana. Não sem razão, portanto, o art. 2º, da Lei nº 10.741/03, dispõe 

que “o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 

assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu 

aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de 

liberdade e dignidade”. Em suma, todo o arcabouço normativo de proteção 

à pessoa idosa almeja estabelecer instrumentos contundentes e eficazes 

para a tutela de seus interesses, promovendo melhor qualidade de vida e 

autoestima. Sendo assim, considerando que a modificação da 

competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea 

Grande resultou, também, na especialização de toda uma equipe e rede de 

assistência integral à respectiva unidade jurisdicional, é fato público e 

notório que os resultados dos processos em trâmite naquela Vara 

Especializada são infinitamente melhores do que aqueles verificados nos 

processos em trâmite nas unidades do interior do Estado de Mato Grosso. 

Esse fenômeno é facilmente constatado em razão da racionalização de 

padrões de cumprimento de atos processuais, logística, proximidade com 

os centros de competência para cumprimento das decisões judiciais, etc. 

Por consequência, a verdadeira proteção ao idoso, na hipótese de ações 

judiciais que versam sobre questões de acesso à saúde, se resume, 

indiscutivelmente, na necessidade do envio do feito à 1ª Vara 

Especializada de Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande, 

esvaziando-se este juízo de qualquer sentimento de vaidade ou apego 

exacerbado ao exercício da jurisdição. Ademais, o arranjo do 

ordenamento jurídico deve ser construído tendo em mente que as regras 

não podem permanecer isoladas, pois todas integram harmonicamente o 

sistema normativo, sendo que certos princípios agem como ligações pelas 

quais as normas são mantidas juntas e coesas. Conforme Canaris, a ideia 

do sistema jurídico justifica-se a partir dos princípios da justiça, igualdade 

e da segurança jurídica, exigindo a busca pela previsibilidade do direito, 

estabilidade e continuidade da legislação e da jurisprudência e, “todos 

esses postulados podem ser muito melhor perseguidos através de um 

direito adequadamente ordenado, dominado por poucos e alcançáveis 

princípios, portanto um direito ordenado em sistema, do que por uma 

multiplicidade inabarcável de normas singulares desconexas e em 

demasiado fácil contradição umas com as outras”. (CANARIS, 

Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência 

do direito. Lisboa: Editora Fundação Clouste Gulbenkian, 1996, p. 22). 

Neste contexto, é necessária a observância à diretriz da razoabilidade, 

que exige a harmonização das normas com suas condições de aplicação. 

Ou seja, se a hipótese de incidência da norma demonstra ser totalmente 

desarrazoada sua aplicação em razão das especificidades do caso em 

concreto, é evidente que esvazia-se a subsunção do fato à norma. É 

exatamente o caso dos autos. Em que pese a aparente subsunção do 

caso versado na inicial ao disposto no art. 80, da Lei nº 10.741/03 e no 

art. 53, inciso III, alínea e, do CPC, em atenção à razoabilidade, impõe-se a 

remessa do feito ao juízo especializado da comarca de Várzea Grande, 

com melhores condições de processar adequadamente a lide. Portanto, 

RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo, nos termos do 

que dispõe o art. 1º da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019. Remetam-se os 

autos imediatamente ao juízo competente da Vara Especializada em Saúde 

na Comarca de Várzea Grande-MT (Resolução nº 09/2019). Às 

providências Intimem-se. Sorriso-MT, 13 de dezembro de 2019. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008719-84.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE ALMEIDA MALAKOSVSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. DE LIMA EIRELI - ME (REQUERIDO)

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008719-84.2019.8.11.0040 POLO ATIVO:DAIANE 

ALMEIDA MALAKOSVSKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

FELIPE DO NASCIMENTO MOURA POLO PASSIVO: MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/08/2020 Hora: 09:50 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 13 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008769-13.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCIA TAQUINI DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILUCIA SILVA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008769-13.2019.8.11.0040 POLO ATIVO:MARCIA TAQUINI 

DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISANGELA PERAL DA 

SILVA POLO PASSIVO: MARILUCIA SILVA DE SOUZA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/08/2020 Hora: 10:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008770-95.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008770-95.2019.8.11.0040 POLO ATIVO:LUZIA DA 

CONCEICAO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON 

RIBEIRO ALVES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/08/2020 Hora: 10:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002908-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO PIVOTTI JUNIOR (EXECUTADO)

 

Processo n.º 1002908-80.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

considerando o retorno da carta precatória (ID: 26369173), sob pena de 

extinção do feito. Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2019 Elite Capitanio 

Gestora Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007609-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELITANEA DE JESUS MEGUINS SANTOS (EXECUTADO)

 

Processo: 1007609-84.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2019. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010949-87.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA CARLOT (EXECUTADO)

 

Processo: 8010949-87.2013.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2019. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001945-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 1001945-09.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2019. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011148-41.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA FREITAS SOUZA LIMA (EXECUTADO)

 

Processo: 8011148-41.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2019. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008773-50.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEISON DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008773-50.2019.8.11.0040 POLO ATIVO:CLEISON DOS 

SANTOS NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA 

REGINA NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 05/08/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001910-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO ROGERIO PIOVESAN (EXECUTADO)
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Processo: 1001910-49.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2019. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010767-67.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA DIAS (EXECUTADO)

 

Processo: 8010767-67.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2019. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010323-97.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BM TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA GHELLERE GARCIA MIRANDA OAB - PR76189 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE APARECIDA MENDES ZIMER OAB - PR0049479A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 8010323-97.2015.811.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2019. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004419-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDELENE ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 1004419-79.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2019. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010765-97.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA APARECIDA KANIGOSKI (EXECUTADO)

 

Processo: 8010765-97.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2019. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004601-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE CARVALHO SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1004601-36.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de 

direito sob pena de extinção. Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2019. Kelly 

Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008690-34.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIMAR NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1008690-34.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/08/2020 Hora: 09:00 .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010478-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON RAPHAEL GALINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA ALESSANDRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010478-66.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2019. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008537-98.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA OAB - MT25618/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1008537-98.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 
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trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 15/07/2020 Hora: 10:20 .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004459-61.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENIA CARINI PERIN (EXECUTADO)

 

Processo: 1004459-61.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2019. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011313-25.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SISTAL ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT8708-O (ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMILSON DE MIRANDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo: 8011313-25.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 11/03/2020 Hora: 18:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005092-72.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA DAPONT (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº. PJE 1005092-72.2019.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante(advogado) para 

no prazo de 15(quinze) dias, requerer o que entender de direito. 

Sorriso/MT, 16 de Dezembro de 2019 – Cristiane V. Kuhn – Técnica 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007607-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEI ALER DA SILVA (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº. PJE 1007607-17.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente(advogado) para 

no prazo de 10(dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça juntado no ID. 16/12/2019. Sorriso/MT, 16 de Dezembro de 2019 – 

Cristiane V. Kuhn – Técnica Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003160-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA SORRISAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO OAB - MT24676/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

 

Processo: 1003160-83.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 29/04/2020 Hora: 08:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010490-80.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN RODRIGO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

BRUNNA GUSATTI OAB - MT27511/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR MACHADO MENEGOL (REQUERIDO)

 

Processo: 8010490-80.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2019. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000036-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHUPEL FILHO & CHUPEL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

SCHEILA RIBEIRO DE LIMA OAB - MT16838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE PEREIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 1000036-63.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2019. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008783-94.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENE ENGLER DA SILVA OAB - MT20093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TROPICAL DISTRIBUIDORA - TUPPERWARE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008783-94.2019.8.11.0040 POLO ATIVO:ELAINE DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LENE ENGLER DA SILVA 

POLO PASSIVO: TROPICAL DISTRIBUIDORA - TUPPERWARE FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/08/2020 Hora: 10:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 
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Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000685-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO DE LIMA PEREIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 1000685-91.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2019. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008785-64.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA OAB - MT25618/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008785-64.2019.8.11.0040 POLO ATIVO:CELSO DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO CLEBER DO PRADO 

OLIVEIRA, MAURICIO VIEIRA SERPA POLO PASSIVO: BRASIL CARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/08/2020 Hora: 11:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000101-58.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI REIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIVALDO DE OLIVEIRA CHAVES (EXECUTADO)

 

Processo: 1000101-58.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2019. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007279-53.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA QUEIROZ DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1007279-53.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2019 ELITE CAPITANIO Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001570-37.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEURA INDUSTRIA E COMERCIO DE LINGERIE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIDE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo: 1001570-37.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 20/05/2020 Hora: 14:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008789-04.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER PEREIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008789-04.2019.8.11.0040 POLO ATIVO:KLEBER PEREIRA 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE COSTA DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

05/08/2020 Hora: 11:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001653-58.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DE CASTRO MOYA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI OAB - SP0328819A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SGANDERLA MOVEIS PLANEJADOS LTDA. - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001653-58.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2019. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004462-16.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILLA ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Processo: 1004462-16.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste requerendo o 
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que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2019. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004464-83.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCYELE MARTINS TAVARES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 1004464-83.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2019. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003845-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KETHILYN TAMIRES ALVES LIMA (REQUERIDO)

 

Processo: 1003845-90.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2019. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007389-52.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAISLANE DE JESUS SOUZA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1007389-52.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2019 ELITE CAPITANIO Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002725-75.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HERFERSON DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Detran MA - Departamento de Trânsito do Maranhão (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEANY HELIZABETH DIAS DE SOUSA CARVALHO OAB - MA6938 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002725-75.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar o advogado da parte reclamante, para manifestar-se, no prazo de 

15 (quinze) dias, considerando a contestação aportada aos autos no ID. 

22026692. Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2019. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010466-23.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LINS LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILA SHOPPING LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo: 8010466-23.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2019. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005386-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KESIA PEREIRA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA MICHELON OAB - MT0014437A (ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1005386-95.2017.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre o Depósito Judicial aportado nos autos, no ID. nº 

27468322, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de 

direito. Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2019 ELITE CAPITANIO Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007316-80.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR FATIMA DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1007316-80.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

dez dias. Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2019 ELITE CAPITANIO Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008794-26.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIVALDO FERREIRA LIMA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008794-26.2019.8.11.0040 POLO ATIVO:LEOCADIA WILK 

APIO - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LARISSA INA GRAMKOW 

POLO PASSIVO: SIVALDO FERREIRA LIMA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

05/08/2020 Hora: 11:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010002-67.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVITE JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

EDILSOM RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 8010002-67.2012.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2019. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011235-31.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BM TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA GHELLERE GARCIA MIRANDA OAB - PR76189 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE APARECIDA MENDES ZIMER OAB - PR0049479A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 8011235-31.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2019. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005251-15.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEWCAR SORRISO SERVICOS DE CHAPEACAO E PINTURA DE 

AUTOMOVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1005251-15.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/02/2020 Hora: 16:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008797-78.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEREU BRESOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA OAB - MT25218/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO ARIEL MOURA STRAPAZZON (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE SOUSA MENDONÇA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008797-78.2019.8.11.0040 POLO ATIVO:NEREU 

BRESOLIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FAGNER CHAGAS DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: TIAGO ARIEL MOURA STRAPAZZON e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 05/08/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010635-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGIVALDO BATISTA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO PEDRO PERES (REQUERIDO)

 

Processo: 8010635-39.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2019. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005930-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGELA APARECIDA ORESTE (EXECUTADO)

 

Processo: 1005930-83.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2019. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007950-76.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RODRIGO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1007950-76.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 03/06/2020 Hora: 13:00 .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007918-71.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FRANCISCO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY PARMA TIMIDATI OAB - MT25660/O (ADVOGADO(A))

DANILO MILITAO DE FREITAS OAB - MT0019747A (ADVOGADO(A))

JIUVANI LEAL OAB - MT24645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1007918-71.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 
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nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 03/06/2020 Hora: 10:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004616-34.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILDO ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1004616-34.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 03/06/2020 Hora: 10:40 .

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205742 Nr: 953-94.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR CEZAR MARTINI, MARCOS DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Gomes da Silva - 

OAB:23208/O, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:13171/O, 

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO ACUSADO MARCOS DE PAULA, DR. 

MARCIO RONALDO DE DEUS E DRA ALESSANDRA GOMES DA SILVA 

PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS APRESENTAR OS QUESITOS 

SUPLEMENTAR QUE PRETENDE VER RESPONDIDO PELO PERITO.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98831 Nr: 1421-68.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PAULA DE SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL (ANTIGA QUINTA)

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 1421-68.2013.811.0040

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU(S): JOSÉ LUIZ PAULA DE SAMPAIO

INTIMANDO: Denunciado(a): José Luiz Paula de Sampaio, Rg: 

22312692002-7 SSP MA Filiação: Creuza Isabel Paula de Sampaio, data de 

nascimento: 02/01/1984, brasileiro(a), natural de Caxias-MA, solteiro(a), 

serviços gerais, Endereço: Rua Aureliano Pereira da Silva, Fundos do Bar 

do Xoró,, Bairro: Boa Esperança I., Cidade: Sorriso-MT, atualmente se 

encontrando em lugar icnerto e não sabido

FINALIDADE: Intimar o acusado acima identificado, para que compareça 

perante este Juízo nasala do Tribunal do Júri, no Edifício do Fórum local 

sito à Rua Canoas, 641 Centro nesta cidade, no dia 03 de fevereiro de 

2020, às 08 horas a fim de ser submetido a julgamento nos autos supra.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Considerando que ambas as partes 

manifestaram-se pela redesignação da Sessão de Julgamento, fls. 

381/382 e anexo e 383, e uma vez que a testemunha Antônio Marcos e a 

Vítima Inácio não poderão comparecer na data então aprazada, conforme 

fl. 354 e anexo, redesigno a Sessão de Julgamento para a data de 03 de 

fevereiro de 2020, às 8h00min. Intimem-se as vítimas e testemunhas. 

Expeça-se carta precatória para intimação daquelas que não residem 

nesta Comarca, se for o caso. Intime-se o acusado através de edital. 

Ciência ao MP e à DPE. Às providências, cumpra-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Sorriso - MT, 13 de dezembro de 2019.

Claudete Scatolin

Gestor(a) Judiciário(a)

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217808 Nr: 8572-75.2019.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILIARDI PEREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO VALDEVINO DA 

SILVA - OAB:88.410PR

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO do advogado 

Dr. Mauro Valdevino da Silva OAB/PR 88.410 a fim de assinar a petição 

protocolizada neste dia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 217808 Nr: 8572-75.2019.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILIARDI PEREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO VALDEVINO DA 

SILVA - OAB:88.410PR

 Processo: 8572-75.2019.811.0040 (217808)

Visto/DD

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado GILIARDI PEREIRA 

LOPES foi posto em liberdade, mediante o pagamento de fiança e outras 

cautelares diversas da prisão, todavia, haja vista não se encontrar em 

posse de seu celular, a fim de manter contato com a empresa 

empregadora para efetuar o pagamento do encargo financeiro, bem como 

somente receberia seus vencimentos após uma semana, foi concedido o 

prazo de 10 dias para o pagamento da fiança arbitrada em 01 (um) salário 

mínimo, como se observa na decisão de fls. 30.

Considerando-se a documentação acostada pelo advogado constituído, 

bem como o termo de interrogatório, não está comprovada condição de 

hipossuficiência do acusado, tendo em vista ter informado em seu 

interrogatório que tem vencimentos no importe de R$ 3.500 (três mil e 

quinhentos reais), bem como a condição de contratar advogado particular 

para sua defesa.

Ante o exposto, INDEFIRO o petitório de fls. 31/38, determinando o 

cumprimento integral da decisão de fls. 23, fixando o prazo de 24 horas 

para o pagamento de fiança, após a intimação do acusado na pessoa de 

seu advogado, SOB PENA DE REVOGAÇÃO DO BENEFICIO.

EM RAZÃO DA URGÊNCIA DO CASO, SERVE A PRESENTE DECISÃO 

COMO MANDADO, DEVENDO SER CUMPRIDA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA 

PLANTONISTA.

Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2019.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz De Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184293 Nr: 373-98.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FRANÇA FERREIRA - 

OAB:19154, ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - OAB:17201-MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE DENUNCIADO, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,83 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls 335 , sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas 

e o valor de R$ 144,43 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 183826 Nr: 11473-84.2017.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDM, AP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA GOMES DA 

SILVA - OAB:23208/O

 Processo: 11473-84.2017.811.0040 Código: 183826

VISTOS/JJ

Trata-se de procedimento cautelar autônomo instaurado para aplicação de 

medidas protetivas de urgência, na forma da Lei n.º 11.340/06 (“Lei Maria 

da Penha”), em razão da configuração de atos de violência contra mulher 

no âmbito doméstico-familiar. No decorrer do feito, foram concedidas 

medidas protetivas à vítima.

É o breve relato. Decido.

Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que a parte ofendida foi 

regularmente intimada a manifestar interesse quanto à manutenção ou não 

das medidas protetivas outrora concedidas em seu favor, porém, 

quedou-se inerte, o que revela desinteresse tácito pelo prosseguimento da 

demanda, bem como pelas próprias medidas deferidas em seu benefício.

Desta maneira, JULGO EXTINTO O FEITO sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c.c. art. 13 da 

Lei n.º 11.340/06, face à falta superveniente de interesse processual, 

razão pela qual REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS outrora concedidas.

Sem custas.

Após as formalidades legais, transitada em julgado esta sentença, 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo ut CNGC.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 06 de dezembro de 2019.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 081/2019/DF O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei, etc...

CONSIDERANDO o requerimento formulado pela servidora; RESOLVE: 

CONCEDER a servidora EDILEA OLIVEIRA DOS REIS SOUZA, Auxiliar 

Judiciária, matrícula nº 8.126, lotada na Primeira Vara Cível desta Comarca, 

10 dias de licença prêmio relativos ao quinquênio 25/10/2014 a 

25/10/2019, a ser usufruída no período de 13 a 22 de janeiro de 2020. 

Publique-se. Registre-se.Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento 

de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2019. ANDERSON GOMES 

JUNQUEIRA Juiz de Direito Diretor do Foro

 PORTARIA Nº 082/2019/DF O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei, etc...

CONSIDERANDO o requerimento formulado pela servidora; RESOLVE: 

CONCEDER a servidora MARINA MARQUES RIBEIRO, Técnica Judiciária, 

matrícula nº 7741, lotada na Terceira Vara Cível desta Comarca, 15 dias 

de licença prêmio relativos ao quinquênio 07/07/2014 a 07/07/2019, a ser 

usufruída no período de 07 a 21 de janeiro de 2020. Publique-se. 

Registre-se.Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2019.ANDERSON GOMES 

JUNQUEIRA Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005821-53.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL SALGADO DE AMORIM (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005821-53.2019.8.11.0055 POLO ATIVO:NATANAEL 

SALGADO DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REGINA 

MARILIA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE 

Data: 02/06/2020 Hora: 14:15 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 14 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005822-38.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE ALVES DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005822-38.2019.8.11.0055 POLO ATIVO:ODAIR JOSE 

ALVES DE MEDEIROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUCELI DE 

FATIMA PLETSCH VILELA POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA 

SERRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

THIAGO Data: 03/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005823-23.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005823-23.2019.8.11.0055 POLO ATIVO:ODAIR 

FRANCISCO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGER 

FERNANDES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 03/06/2020 Hora: 13:45 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 16 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005824-08.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO PIMENTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005824-08.2019.8.11.0055 POLO ATIVO:PAULO 

ROBERTO PIMENTA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUCELI 

DE FATIMA PLETSCH VILELA POLO PASSIVO: estado de mato grosso 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 03/06/2020 Hora: 14:15 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005825-90.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CORDEIRO DE LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA LANCELOTTI FAVERO OAB - MT25904/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO OAB - MT23399/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005825-90.2019.8.11.0055 POLO ATIVO:JOSE CORDEIRO 

DE LACERDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LETICIA LANCELOTTI 

FAVERO, RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO POLO PASSIVO: VIACAO 

JUINA LTDA - EPP FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

THIAGO Data: 03/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005826-75.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TAJI INDUSTRIA DE RACOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LACERDA & RAMOS LACERDA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005826-75.2019.8.11.0055 POLO ATIVO:TAJI INDUSTRIA 

DE RACOES LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA 

KAROLINA REDIVO DA COSTA, ESTELA REDIVO DA COSTA POLO 

PASSIVO: LACERDA & RAMOS LACERDA LTDA - ME FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 03/06/2020 

Hora: 15:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78000-000 . 

CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005827-60.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO MAGNO DE BRITO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005827-60.2019.8.11.0055 POLO ATIVO:PLINIO MAGNO 

DE BRITO JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUCELI DE FATIMA 

PLETSCH VILELA POLO PASSIVO: estado de mato grosso FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 04/06/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78000-000 . 

CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005828-45.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA PEREIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005828-45.2019.8.11.0055 POLO ATIVO:RAIMUNDA 

PEREIRA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUCELI DE FATIMA 

PLETSCH VILELA POLO PASSIVO: estado de mato grosso FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 04/06/2020 

Hora: 09:15 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78000-000 . 

CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001370-82.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L ERIKO AMANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANA DA SILVA CARVALHO (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 26/09/2019, às 08h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001035-34.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIOMAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo da audiência designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1002462-32.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA LOURENCO PRIETO OAB - MT0012383A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELN GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 24/07/2019, às 14h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-87.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE BARBOSA CAVALCANTI (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO GADELHA PIMENTEL DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Cardozo Dalto OAB - MT0011466A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 14/05/2019, às 13h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004304-13.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

VISTOS Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

indenização por danos morais. A parte autora requer indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito indevidamente 

nos órgãos de proteção ao crédito, no entanto, pela narrativa dos fatos 

não é possível inferir exatamente quais são os fatos e os fundamentos do 

pedido. Pela narrativa dos fatos não se sabe se a pretensão se funda na 

inexistência de negócio jurídico entre as partes ou, em caso de existência 

do contrato, se já foi extinto pelo adimplemento ou outro motivo. A 

narrativa específica dos fatos é crucial para o deslinde da ação, inclusive 

para assegurar a defesa do reclamado, nos termos do art. 5º, LV, da 

Constituição Federal, não se admitindo alegações genéricas, como no 

presente caso. Além disso, a parte anexa comprovante de endereço em 

nome de terceiro. Por fim, pleiteia a confirmação da tutela de urgência, 

porém sequer formula requerimento liminar. Assim, faculto à parte autora a 

emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que apresente 

adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, esclarecendo 

se pretende e o que pretende em sede de tutela de urgência, bem como 

para que anexe comprovante de endereço em seu nome ou justifique 

documentalmente o comprovante em nome de terceiro. Deverá, ainda, 

cumprir o disposto no art. 292, V, do CPC, retificando o valor da causa, 

tudo sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 13 de 

dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001556-08.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BELEZA COSMETICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA BARBOSA BARROS (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora para que, no prazo legal, se manifeste acerca da 

certidão do Senhor Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005831-97.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RITA SOARES DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDRADE DA SILVA OAB - MT24784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005831-97.2019.8.11.0055 POLO ATIVO:RITA SOARES 

DOS SANTOS RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VANESSA 

ANDRADE DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE 

Data: 27/04/2020 Hora: 15:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005823-23.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

indenização por danos morais. A parte autora requer indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito indevidamente 

nos órgãos de proteção ao crédito, no entanto, pela narrativa dos fatos 

não é possível inferir exatamente quais são os fatos e os fundamentos do 

pedido. Pela narrativa dos fatos não se sabe se a pretensão se funda na 

inexistência de negócio jurídico entre as partes ou, em caso de existência 

do contrato, se já foi extinto pelo adimplemento ou outro motivo. A 

narrativa específica dos fatos é crucial para o deslinde da ação, inclusive 

para assegurar a defesa do reclamado, nos termos do art. 5º, LV, da 

Constituição Federal, não se admitindo alegações genéricas, como no 

presente caso. Além disso, a parte anexa comprovante de endereço em 

nome de terceiro. Por fim, pleiteia a confirmação da tutela de urgência, 

porém sequer formula requerimento liminar. Assim, faculto à parte autora a 

emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que apresente 

adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, esclarecendo 

se pretende e o que pretende em sede de tutela de urgência, bem como 

para que anexe comprovante de endereço em seu nome ou justifique 

documentalmente o comprovante em nome de terceiro. Deverá, ainda, 

cumprir o disposto no art. 292, V, do CPC, retificando o valor da causa, 

tudo sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de 

dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003936-04.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAYNE LUZ DE VASCONCELOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 03/06/2020, às 16H45MIN, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001205-69.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR FERMINO DOMINGUES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDRADE DA SILVA OAB - MT24784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

1001205-69.2018.8.11.0055. REQUERENTE: OSMAR FERMINO 

DOMINGUES & CIA LTDA - ME REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. 

Tratando-se de crédito extraconcursal, que é o caso dos autos, para sua 

satisfação, o feito deverá, após dar início à fase de cumprimento de 

sentença, prosseguir até a liquidação do crédito e o trânsito em julgado de 

eventual impugnação ao cumprimento de sentença, quando, então, deverá 

ser oficiado ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a 

necessidade do pagamento do crédito, tendo em vista que os atos de 

constrição devem ser efetuados exclusivamente pelo Juízo Universal. 

Assim, não há como determinar a expedição da certidão requerida no ID 

26015293. Intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de 

dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011074-73.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRANCHINI LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

8011074-73.2014.8.11.0055. EXEQUENTE: COMERCIAL DE MATERIAIS 

PARA CONSTRUCAO FRANCHINI LTDA - ME EXECUTADO: ISAIAS DIAS 

DOS SANTOS Vistos. Como já determinado no despacho do ID 11295287, 

cumpra-se na íntegra o despacho do ID 6306473, expedindo-se mandado 

para penhora do veículo mencionado na referida decisão (Ford Escort 

XR3), cujo mandado deverá ser cumprido no local mencionado pela 

exequente na petição do ID 26312577. Indefiro o pedido para penhora do 

veículo HONDA/NXR 150 BROS ESD, Placa OBL3017, pelos mesmos 

motivos já indicados no despacho do ID 6306473, tendo em vista que, 

como é possível verificar pelo teor do extrato do ID 6306505, o executado 

detém apenas a propriedade resolúvel do bem, o que impede a penhora 

(art. 7º-A do Dec.-Lei n. 911/1969). Caso a diligência seja infrutífera, 

intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender 

de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em 

caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará 

da Serra, 16 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010691-95.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

8010691-95.2014.8.11.0055. EXEQUENTE: RONIVAN DOS REIS SANTANA 

GUIMARAES JUNIOR EXECUTADO: KROTON EDUCACIONAL S/A Vistos. 

Não há sentido algum para que o cumprimento de sentença prossiga na 

forma pretendida pelas partes. A intimação de uma parte a respeito de 

propostas e contrapropostas feitas uma para a outra é absolutamente 

contraproducente, tornando o procedimento lento e inefetivo. Se as partes 

pretendem a realização de acordo, poderão fazê-lo em petição própria, 

subscrita por ambas, ou em audiência a ser designada para essa 

específica finalidade, caso tenham interesse e se manifestem 

expressamente nos autos. Assim, é necessário que o procedimento tenha 

seu devido seguimento, até que se ultime e se satisfaça, o mais 

rapidamente possível, o crédito do exequente. Ao que tudo indica, a 

empresa reclamada está arguindo excesso de execução na petição do ID 

22620033 e indica à penhora os bens constantes da nota fiscal anexa à 

referida petição. Considerando que, nos procedimentos do Juizado 

Especial Cível, é imprescindível a prévia penhora para análise de eventuais 

embargos, determino a intimação do exequente a fim de que, no prazo de 

10 dias, se manifeste sobre a indicação à penhora, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. Caso 

haja manifestação, tornem os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. TANGARÁ DA SERRA, 16 de dezembro de 2019. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010691-95.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

8010691-95.2014.8.11.0055. EXEQUENTE: RONIVAN DOS REIS SANTANA 

GUIMARAES JUNIOR EXECUTADO: KROTON EDUCACIONAL S/A Vistos. 

Não há sentido algum para que o cumprimento de sentença prossiga na 

forma pretendida pelas partes. A intimação de uma parte a respeito de 

propostas e contrapropostas feitas uma para a outra é absolutamente 

contraproducente, tornando o procedimento lento e inefetivo. Se as partes 

pretendem a realização de acordo, poderão fazê-lo em petição própria, 

subscrita por ambas, ou em audiência a ser designada para essa 

específica finalidade, caso tenham interesse e se manifestem 

expressamente nos autos. Assim, é necessário que o procedimento tenha 

seu devido seguimento, até que se ultime e se satisfaça, o mais 

rapidamente possível, o crédito do exequente. Ao que tudo indica, a 

empresa reclamada está arguindo excesso de execução na petição do ID 

22620033 e indica à penhora os bens constantes da nota fiscal anexa à 

referida petição. Considerando que, nos procedimentos do Juizado 

Especial Cível, é imprescindível a prévia penhora para análise de eventuais 

embargos, determino a intimação do exequente a fim de que, no prazo de 

10 dias, se manifeste sobre a indicação à penhora, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. Caso 

haja manifestação, tornem os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. TANGARÁ DA SERRA, 16 de dezembro de 2019. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005833-67.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005833-67.2019.8.11.0055 POLO ATIVO:ROBERTO JOSE 
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DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUCELI DE FATIMA 

PLETSCH VILELA POLO PASSIVO: estado de mato grosso FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 03/06/2020 

Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78000-000 . 

CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005834-52.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TANGARA SHOPPING CENTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELLISSIMA LAVANDEIRA E TINTURARIA EIRELI - ME (REQUERIDO)

JUSSARA RODRIGUES BARBOSA (REQUERIDO)

VANESSA MILLES DE MORAIS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005834-52.2019.8.11.0055 POLO ATIVO:TANGARA 

SHOPPING CENTER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HITLER SANSAO 

SOBRINHO POLO PASSIVO: BELLISSIMA LAVANDEIRA E TINTURARIA 

EIRELI - ME e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: THIAGO Data: 03/06/2020 Hora: 14:15 , no endereço: 

AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, 

TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 16 de dezembro 

de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000330-65.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZIRIO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Chamo o feito à ordem. Embora tenha sido a inicial recebida, 

verifico irregularidade de ordem pública que deve ser de pronto sanada. 

Ocorre que o título acostado à petição inicial claramente não detém força 

executiva, tendo em vista que não está subscrito por duas testemunhas, 

como exige o art. 784, III, do CPC. Assim, a fim de viabilizar o regular 

prosseguimento do feito, determino a intimação do exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, anexe aos autos o título executivo com todos 

os requisitos exigidos em lei, ou promova a adequação do pedido ao rito 

do processo de conhecimento, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 02 de dezembro de 2019. Angelo Judai Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001851-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELIA MARIA DE JESUS (EXECUTADO)

 

VISTOS. Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do 

Código de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 05 de setemro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000403-37.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SALLES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYS FERREIRA RANDO OAB - MT25127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

1000403-37.2019.8.11.0055. REQUERENTE: JOAO VITOR SALLES DE 

CARVALHO REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA VISTOS. Com 

relação ao pedido de cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na 

sentença, nos termos do art. 536, do Código de Processo Civil, intime-se o 

devedor a cumprir o julgado no prazo de 5 (cinco) dias. Fixo multa no valor 

de R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento, sem prejuízo 

do disposto no art. 536, § 3º, do CPC. Não cumprida a obrigação no prazo 

assinalado, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 5 dias. 

Com relação ao pedido de cumprimento de sentença da obrigação de 

pagamento, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil de 2015, 

transitada em julgado a sentença sem a satisfação voluntária do débito, 

intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido das 

custas, se houver, sob pena de ser acrescido da multa de 10% (art. 523, 

§ 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento no prazo assinalado, 

deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens e elaborado o 

respectivo auto, intimando-se o executado ou o representante legal na 

pessoa de seu advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado 

ou correio, para apresentação de embargos no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de 

depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a partir da data do 

depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de não existir 

patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a Secretaria 

observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha sido 

declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá observar o 

disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em cartório a 

partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal será 
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necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo opostos 

embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se manifestar 

sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, 

optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão ou praça, 

expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de costume, 

dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de valor 

inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra, 16 de de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005836-22.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER CESAR DE LIMA MANZANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005836-22.2019.8.11.0055 POLO ATIVO:ROGER CESAR 

DE LIMA MANZANO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUCELI DE 

FATIMA PLETSCH VILELA POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA 

SERRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

THIAGO Data: 04/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010681-17.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE FORTUNATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEIR DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O pedido do ID 26061505 não pode ser acolhido nestes autos, 

tendo em vista que não está contemplado no dispositivo da sentença do ID 

6324981, tampouco foi requerida na petição inicial. Dessa forma, apenas 

por meio de procedimento próprio a providência poderá ser atendida. 

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Tangará da Serra-MT, 16 de dezembro de 2019. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005837-07.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DO NASCIMENTO LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005837-07.2019.8.11.0055 POLO ATIVO:ROGERIO DO 

NASCIMENTO LACERDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUCELI DE 

FATIMA PLETSCH VILELA POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA 

SERRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

THIAGO Data: 04/06/2020 Hora: 09:15 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005838-89.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA LEITE ELIZEU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005838-89.2019.8.11.0055 POLO ATIVO:MARIA DE 

FATIMA LEITE ELIZEU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO 

CORREA BRAGA FILHO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 04/06/2020 Hora: 09:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005839-74.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI LEAO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005839-74.2019.8.11.0055 POLO ATIVO:ROSELI LEAO 

BATISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA 

DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 04/06/2020 Hora: 09:45 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 16 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005840-59.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SOCORRO PRATES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005840-59.2019.8.11.0055 POLO ATIVO:ROSANGELA 

SOCORRO PRATES SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUCELI DE 

FATIMA PLETSCH VILELA POLO PASSIVO: estado de mato grosso 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 04/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 16 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005841-44.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IRAMIDES FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005841-44.2019.8.11.0055 POLO ATIVO:IRAMIDES 

FERNANDES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WAYNE 

ANDRADE COTRIM ARANTES, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR 

POLO PASSIVO: VIA VAREJO S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 04/06/2020 Hora: 10:15 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 16 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011748-80.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DORI EDSON DA SILVA TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT9809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

ATAFE TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Intimem-se as partes para manifestação no prazo de 10 dias 

acerca da petição do Id 26236592. Caso não haja nenhuma manifestação 

no prazo assinalado, arquivem-se.. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 03 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000584-09.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO NUSS OAB - MT16509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ADEMIR ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Designe-se audiência de conciliação com a citação e intimação 

do reclamado no endereço informado na manifestação do Id 26386092. 

Consigno que, inicialmente, o ato de citação deverá ocorrer por meio de 

correspondência. Caso a diligência seja infrutífera, intime-se o reclamante 

para manifestação em 10 dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 03 de 

dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010282-17.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOARES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS TURATI OAB - MT15179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACADEMIA SUPERIOR DE AVIACAO - ESCOLA DE AVIACAO CIVIL EIRELI 

- EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Em que pese a reclamada efetivamente não tenha comparecido à 

audiência conciliatória do ID 17055167, o reclamante, por outro lado, 

também não compareceu, tendo inclusive solicitado, antes da referida 

solenidade, sua redesignação, a qual foi deferida pelo juízo (ID 17065204). 

Assim, quando da realização da audiência em questão, o reclamante já 

havia se manifestado por sua redesignação. A se considerar o argumento 

do reclamante, no sentido de ser reconhecida a revelia em razão do não 

comparecimento da reclamada, seria necessário também reconhecer sua 

contumácia, com a extinção do processo sem resolução do mérito como 

consequência de seu não comparecimento. Pelo exposto, INDEFIRO o 

pedido no sentido de declarar a revelia do reclamado. Designe-se nova 

audiência de conciliação, com a intimação das partes, observando quanto 

ao reclamado o endereço indicado no AR do ID 16803758. A intimação do 

reclamado deverá ocorrer novamente por meio de correspondência, 

podendo ser aplicada oportunamente, se for o caso, o disposto no art. 19, 

§ 2º, da Lei nº 9.099/1995. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 

03 de dezembro de 2019. Angelo Judai Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000403-37.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SALLES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYS FERREIRA RANDO OAB - MT25127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 19/06/2019, às 13h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002014-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON LAUTERT RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO OAB - MT0021159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Certifique-se se o valor depositado no ID 24955862 já foi 

levantado pela parte exequente. Caso ainda não tenha sido levantado, 

determino desde logo a expedição de alvará de levantamento em favor do 

exequente, com posterior arquivamento dos autos. Na hipótese de já terem 

sido levantados todos os valores depositados nos autos, intime-se o 

exequente para manifestação em 5 dias, sob pena de arquivamento, o que 

desde já fica determinado em caso de inércia. Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 04 de dezembro de 2019 ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002414-39.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido para determinar a redesignação da audiência de 
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conciliação. O pedido de execução da multa deverá ser promovido pela via 

própria, por dependência a este processo. Intime-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra/MT, 04 dezembro de 2019 ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005843-14.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIMAR TEIXEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005843-14.2019.8.11.0055 POLO ATIVO:ROZIMAR 

TEIXEIRA RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGER FERNANDES 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 03/06/2020 Hora: 13:30 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 16 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001142-78.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA MAURICIO BERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT12228/O-O (ADVOGADO(A))

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O pedido de cumprimento de sentença quanto à obrigação de 

pagamento já foi analisado por meio do despacho do ID 14614603. 

Certifique-se eventual decurso de prazo para cumprimento voluntário da 

determinação judicial ou apresentação de embargos, intimando-se a 

exequente para manifestação em 10 dias, sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia. Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 04 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005844-96.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

DJHOVANE PIRES MARTINS OAB - MT27164-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005844-96.2019.8.11.0055 POLO ATIVO:MARCIO 

TAVARES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DJHOVANE 

PIRES MARTINS, CRESLAINE MACIEL PEGO POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE 

TANGARA DA SERRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: THIAGO Data: 04/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: 

AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, 

TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 16 de dezembro 

de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003236-28.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEICE GOMES MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Após, devolvam-se aos autos de origem, com as homenagens 

deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações devidas. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 16 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001672-14.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN SILVA DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder buscas do endereço atualizado do 

reclamado via sistemas SIEL/TRE-MT, BACENJUD e CAGED. Em relação 

demais pedidos, OFICIE-SE as empresas, VIVO, CLARO, TIM e OI para, no 

prazo de 10 dias, informar se o reclamado possui cadastro em seu banco 

de dados (endereço). Com as informações, intime-se o reclamante para, 

no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 

de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005841-44.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IRAMIDES FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que jamais solicitou cartão das empresas 

reclamadas. DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. 

A plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia na provável 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o 

lançamento do nome do requerente no banco de dados de serviços de 

restrição de crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido 

objeto de restrição no campo da jurisprudência, como se vê, por exemplo, 

no julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em 

casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do credor 
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se mostra precipitada, as consequências em detrimento do consumidor ou 

devedor são importantes e por vezes irreparáveis, com abalo no seu 

crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos 

negativos na sua honra ou boa fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em 

casos de discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o 

nome dos devedores no banco de dados de serviços de restrição de 

crédito. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome 

nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, 

na maioria das vezes, prejuízos relevantes e que devem ser evitados. 

Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Como 

consequência, advém a necessidade da concessão da tutela de urgência 

neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pela 

alta probabilidade de declaração de inexistência de débito e o indevido 

lançamento do nome da reclamante nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez que o citado registro pode 

causar prejuízos a reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos 

citados serviços de restrição de crédito, certamente causará outros 

prejuízos de difícil reparação. A reclamante alega que nunca solicitou 

cartão das empresas reclamadas e que, em razão disso, a inclusão do 

seu nome nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. 

A alegação da reclamante soa verossímil, diante da inversão do ônus da 

prova, decorrente da aplicação da regra do art. 6º, VIII, do CDC, já que 

seria impossível impor-lhe a produção de prova de fato negativo. Assim, a 

prova da existência da negociação e da pendência do débito deverá, se 

for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. Essa conclusão se 

reforça levando em consideração o grande número de inscrições 

indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras de produtos ou 

prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente de falhas em 

seus sistemas operacionais ou da utilização indevida dos documentos 

pessoais da vítima por terceiros de má-fé. Outrossim, se no julgamento do 

pedido ficar constatada a existência e validade da negociação bem como 

a pendência do pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser 

revogada, tornando a inscrição a produzir efeitos. Portanto, analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela de urgência antecipada, pela suficiência das provas apresentadas 

até este momento e, por consequência, pela demonstração da 

probabilidade do direito. Diante disto, reconheço a probabilidade de êxito 

na demanda, tendo em vista a alta probabilidade de ser reconhecida a 

inexistência de débito e a consequente ausência do inadimplemento por 

parte do reclamante, o fato de a prova até este momento produzida não 

ser equívoca, bem como o fundado receio de dano de difícil reparação nos 

potenciais prejuízos que o bloqueio de crédito pode gerar. Por fim, verifico 

ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer 

tempo (CPC, art. 296) e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando a inscrição nos 

serviços de proteção ao crédito a produzir seus regulares efeitos, sem 

qualquer prejuízo à empresa reclamada. Com essas razões, presentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença 

final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada a fim de determinar seja 

excluído o nome da reclamante dos registros de banco de dados de 

proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre outros), com relação aos 

débitos objeto da presente demanda, lançados pela empresa reclamada. 

Oficie-se para exclusão. Recebo a petição inicial, tendo em vista que 

estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil 

de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 

nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação 

deverá constar a advertência de que o não comparecimento da parte 

promovida na audiência de conciliação importará em sua revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 

9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato e as partes dispensem a produção 

de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as partes 

manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, o 

prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 16 de 

dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001089-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO KELZY DIAS MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Promovo nesta oportunidade a juntada do espelho do CAGED 

(anexo), conforme despacho do ID 24240667. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 16 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-55.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CRISTINA DOMINGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

1001139-55.2019.8.11.0055. REQUERENTE: M J - COMERCIO DE 

FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS LTDA - ME 

REPRESENTANTE: MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES REQUERIDO: 

JULIANA CRISTINA DOMINGUES Vistos. Defiro o pedido para proceder 

buscas do endereço atualizado do reclamado via sistemas INFOJUD e 

BACENJUD. Com as informações (extrato anexo), intime-se o reclamante 

para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Deixo de proceder buscas junto ao SIEL 

(TRE-MT), uma vez que para o atendimento da medida há a necessidade 

de informar o nome da mãe e da data de nascimento do requerido ou 

número do título de eleitor, a fim de instruir a diligência. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 16 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001746-68.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L ERIKO AMANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEY ADRIANO DE PINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 27138513. Promovo diligência no sentido de 

localizar o endereço do reclamado sistema BACENJUD e INFOJUD. Com o 

resultado da pesquisa (extrato anexo), intime-se o reclamante para, no 

prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito. Cumpra-se. 
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Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 12 de dezembro de 2019. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001237-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 27013683. Promovo diligência no sentido de 

localizar o endereço do reclamado sistema BACENJUD e INFOJUD. Com o 

resultado da pesquisa (extratos anexos), intime-se o reclamante para, no 

prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 12 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-09.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ALINE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMILTON ALVES DE SOUZA OAB - MT0018940A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRINCESA TURISMO EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, retificar o cálculo 

apresentado, uma vez que indevida a cobrança dos honorários de 10%. 

Havendo manifestação, conclusos para análise do pedido de penhora on 

line. Decorrido o prazo, sem manifestação, ao arquivo com as devidas 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 12 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000860-06.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA CARDOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 12 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000861-54.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 12 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002617-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. DOS SANTOS - COMERCIO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDRADE DA SILVA OAB - MT24784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DOS SANTOS GOIS 03667293143 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Para análise do pedido de penhora on line, necessário que o 

exequente junte aos autos demonstrativo atualizado do valor executado. 

Assim, intime-se para adotar as providências necessárias, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 

de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010677-43.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO LOPES DA SILVA CUNHA (REQUERENTE)

DENNER MEDEIROS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA OAB - MT14142-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT16255-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 12 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001533-33.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO(A))

ELISABETE RUTE RIETH OAB - MT10301-O (ADVOGADO(A))

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 12 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003230-21.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA BASTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 12 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001783-32.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT13188-B (ADVOGADO(A))

LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO OAB - MT14035-O (ADVOGADO(A))

CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI OAB - MT10050-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 12 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002368-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA KARINA AZOINAYCE PARESI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS DEFIRO a penhora de bens móveis da parte executada, inclusive 

os que guarnecem sua residência, a fim de satisfazer a pretensão do 

exequente, devendo o Sr. Oficial de Justiça, no cumprimento do mandado, 

penhorar tantos bens quanto bastem para garantir a dívida, com exclusão 

dos bens residenciais essenciais à habitabilidade, devendo observar a 

ordem legal prevista no artigo 835 do Novo Código de Processo Civil, bem 

como proceder à imediata avaliação dos bens penhorados. Vejamos o 

entendimento de nossos Tribunais: EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA 

DE CONJUNTO DE ESTOFADOS, ESTANTE, TELEVISÃO, APARELHO DE 
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SOM, FORNO DE MICROONDAS, LAVADORA DE ROUPAS E FOGÃO. 

IMPENHORABILIDADE APENAS DOS BENS ESSENCIAIS À DIGNIDADE E 

FUNCIONALIDADE DA RESIDÊNCIA. Os bens essenciais à funcionalidade 

da residência do executado como o conjunto de estofados, a estante e o 

fogão, assim como a máquina de lavar roupas, são impenhoráveis. 

Entretanto, o aparelho de som e o forno de microondas não são bens 

essenciais à dignidade e funcionalidade do lar do embargante, não 

estando acobertados pelo disposto na Lei de Impenhorabilidade do Bem 

Residencial da Família. Interpretação do disposto no art. 2º da Lei nº 

8.009/90. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS; RCiv 

71001460450; Santana do Livramento; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. 

Des. Clóvis Moacyr Mattana Ramos; Julg. 28/11/2007; DOERS 05/12/2007; 

Pág. 114) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BENS QUE 

GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE EM CASO DE 

DUPLICIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A 

impenhorabilidade contida no art. 1 da Lei n. 8009/90 objetiva proteger 

bens familiares essenciais a habitalidade com dignidade, não se 

qualificando portanto, como objetos de luxo ou adornos, tais como: 

Microcomputador, bicicleta ergometrica, dvd, teclado musical. II - 

Excetuam-se da impenhorabilidade os bens que se encontram em 

duplicidade na residência do devedor. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (TJ-GO; AI 46399-0/180; Proc. 200501902770; Goiânia; Segunda 

Câmara Cível; Relª Desª Alan Sebastião de Sena Conceição; Julg. 

06/04/2006; DJGO 02/05/2006). Sobre a penhora de bens na residência do 

executado, o entendimento do FONAJE: Enunciado 14. Os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis. Assim sendo, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça 

proceda à penhora de bens, inclusive na residência do executado, 

devendo, ainda, discriminar todos os bens existentes ali existentes. Uma 

vez efetivada com sucesso a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, na forma do art. 53, §§ 1º a 3º, da Lei nº 9.099/95. Caso não 

haja composição amigável, o executado poderá ofertar embargos à 

execução em audiência. Se não forem ofertados embargos, poderá o 

credor desde logo exercer o direito de opção descrito no dispositivo em 

comento. Caso a diligência de penhora de bens seja infrutífera, intime-se a 

exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 12 de dezembro de 

2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-25.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE PAULA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 13 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001021-50.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA ALVES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT8095-O (ADVOGADO(A))

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT10062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Para análise do pedido do ID 23688670 é necessário que o 

exequente junte aos autos cálculo atualizado do valor executado, devendo 

consta no cálculo a dedução do valor já levantado (ID 25613224). Assim, 

intime-se para manifestação, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de dezembro de 2019. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012285-76.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GENIS DIAS PUDO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFA TELECOMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre os pedidos do ID 25357588, certifique-se 

quanto a intimação do executado acerca da decisão do ID 10165635. Caso 

infrutífera, intime-se no endereço informado na petição acima mencionada. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 12 de 

dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-20.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WARISTON DE SALES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VIEIRA ALVES OAB - MT0020716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI SOARES FERREIRA 87143348104 (REQUERIDO)

MARIA SOARES FERREIRA 61639460144 (REQUERIDO)

SIDNEI SOARES FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT10453-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 
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ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 12 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001181-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDRADE DA SILVA OAB - MT24784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 13 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000884-68.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello (EXEQUENTE)

CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT13188-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO SILVA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Tendo em vista que para realização de buscas junto ao SIEL 

(TRE-MT), há a necessidade de informar além do nome da mãe, a data de 

nascimento do requerido ou o número do seu titulo de eleitor. Assim, 

intime-se a requerente para que, no prazo de 10 dias, proceda juntada das 

informações citadas a fim de instruir a diligência, sob pena de extinção 

sem resolução do mérito. Após transcorrido o prazo, independentemente 

de manifestação tornem os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 13 de 

dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002858-72.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. MASSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

URUGUAIANA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

- ME (REQUERIDO)

LUIZ ANTONIO BERTO (REQUERIDO)

LUCIMARA SILVA PERETE BERTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. Tendo em vista o pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica formulado na inicial, citem-se 

os sócios conforme os termos do art. 134, §2º, do Código de Processo 

Civil de 2015. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, 

desde já determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 

1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

13 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-45.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLOZER COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOTILDES APARECIDA DA ROSA OAB - 468.493.941-34 

(REPRESENTANTE)

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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KEILA BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 26483449. Contudo, promovo diligência via 

Sistema CAGED que alcançará os mesmos fins pretendidos pelo 

reclamante. Com o resultado da diligência (extrato anexo) intime o 

reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 13 de dezembro de 2019. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002430-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODOLFO POLONI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA MOSQUIM POLONI OAB - SP293178 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JOSE DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 26474165. Cumpra-se conforme requerido. 

Caso a diligência seja infrutífera, intime-se o exequente para, no prazo de 

10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 13 de 

dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001067-05.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMIAO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. DEFIRO, o pedido "a" constado na manifestação de Id-26494047. 

Sendo infrutífera, os demais pedidos serão analisados posteriormente. 

Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 13 de dezembro de 2019. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001074-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

VANIA MARTINS OAB - 038.372.781-23 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA DA SILVA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O disposto no art. 833, IV, do CPC de 2015, não pode servir de 

escudo protetor à inadimplência, de forma a que, tratando-se de devedor 

assalariado, se veja totalmente imune às consequências do débito 

assumido, tornando vazia a finalidade legal de satisfação do credor e da 

solução do conflito posto em Juízo. Essa assertiva se aplica com ainda 

maior amplitude no âmbito dos Juizados Especiais, diante dos seus 

princípios próprios, em especial o princípio da efetividade, segundo o qual 

o processo deve apresentar-se como instrumento apto para resolver o 

litígio. Por outro lado, a executada deve responder por seus débitos sem, 

no entanto, comprometer o seu sustento e de sua família, de modo que a 

execução, ex vi legis, deve ser procedida de maneira que menos lhe seja 

gravosa. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, em nosso 

sentir, abrange tão-somente o salário pago mensalmente ao devedor 

destinado ao seu sustento e da sua família. Assim, o limite de 30% sobre o 

salário do devedor pode ser penhorado, ainda mais no caso como o em 

apreço, em que o valor bloqueado foi insuficiente para o pagamento do 

crédito exequendo. A jurisprudência é iterativa nesse sentido: 

JECCAM-0000235) JUIZADOS ESPECIAIS. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE DE CONTA SALÁRIO 

PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ART. 649 DO CPC. POSSIBILIDADE 

DE PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% QUANDO NÃO DEMONSTRADO 

QUE A CONTA É EXCLUSIVAMENTE DESTINADA A SALÁRIO, SENDO 

UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE OUTROS 

VALORES. ARTS. 655-A, § 2º, E 656, § 2º, TODOS DO CPC. RESERVA DO 

NECESSÁRIO À SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR, BEM COMO, À 

SATISFAÇÃO DA CREDORA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Recurso Inominado nº 

0210093-25.2011.8.04.0015, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais/AM, Rel. Rogério José da Costa Vieira. j. 27.09.2013). 

JECCBA-0021971) MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE EM CONTA-CORRENTE DA 

DEVEDORA. ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA A SATISFAÇÃO DO 

CRÉDITO. A IMPENHORABILIDADE SOBRE OS RENDIMENTOS NÃO PODE 

SER VISTA COMO REGRA ABSOLUTA. Deve ser examinada à luz da 

situação em concreto e analisada em harmonia com o princípio da 

efetividade da justiça. Possibilidade de recair a constrição sobre 

percentual do valor do salário. Limitação a 30% dos valores depositados. 

Segurança denegada. (Processo nº 0000056-33.2013.805.9000-1, 4ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/BA, Rel. Martha 

Cavalcanti Silva de Oliveira. unânime, DJe 12.08.2013). JECCMT-005681) 

SÚMULA DO JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI 9.099/95) - RECURSO 

INOMINADO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - DÉBITO INCONTROVERSO - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE 

SALÁRIO - PENHORA MANTIDA NO PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO 

DOS PROVENTOS - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL - APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DO DECRETO FEDERAL 4.961/04 C/C ART. 45 DA LEI 

8.112/90 - SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - 

RECURSO IMPROVIDO. Não se revela ilegal vincular, mediante penhora, o 

pagamento de débito incontroverso, consubstanciado em sentença 

condenatória transitada em julgado, ao percentual de 30% (trinta por 

cento) dos proventos do devedor, em interpretação analógica ao Decreto 

Federal 4.961/2004 c/c art. 45 da Lei 8.112/90. Recurso improvido. A parte 

recorrente pagará as custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em 20% sobre o valor da causa, verbas cuja exigibilidade fica 

condicionada à comprovação de que, no lapso de 05 (cinco) anos, cesse 

sua condição de pessoal legalmente pobre - Lei nº 1.060/50, art. 12. 

(Recurso Cível Inominado nº 4/2012, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. João Bosco Soares da Silva. j. 

05.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012). JECCRO-0001651) EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. PENHORABILIDADE E BLOQUEIO DO SALÁRIO. PERCENTUAL 

RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. A impenhorabilidade do salário é a regra, 

porém, deve-se ponderar caso a caso, diante da relativização dos 

princípios, a fim de observar o princípio da dignidade da pessoa, mas 

também possibilitar o cumprimento do negócio jurídico entabulado entre as 

partes. Recaindo a penhora em percentual razoável, não implicando 

prejuízo do sustento do devedor e de sua família, deve esta ser mantida, 

face o dever de cumprimento das obrigações pactuadas. (Recurso 

Inominado nº 1001956-42.2010.8.22.0601, Turma Recursal de Porto Velho 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/RO, Rel. Franklin Vieira dos 

Santos. j. 10.05.2013, unânime, DJe 15.05.2013). Com tais considerações, 

DEFIRO o requerimento da exequente, determinando a expedição de ofício 

ao empregador do executado, sendo a empresa MIDIA AUTO POSTO, 

CNPJ Nº 37.506.763/0001-19, localizada no endereço informado nos 

autos, para que proceda depósito mensal na Conta Única do Poder 

Judiciário, do valor correspondente a 15% (quinze por cento) da 

remuneração líquida da devedora conforme pedido, até o limite do valor 

exequendo (R$676,16). Uma vez efetivada com sucesso a penhora, com 

o bloqueio de valores até o limite ora estabelecido, certifique-se, lavre-se o 

respectivo termo e intime-se a executada para, querendo, apresentar 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC - Enunciado nº 

142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de cumprimento de 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 13 de dezembro 

de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010905-18.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AIRES DE ALENCAR (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT0009183A-A (ADVOGADO(A))

TAIRO DOMINGOS DARTORA OAB - MT0016917A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

PRISCILA KEI SATO OAB - MT15684-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 13 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000567-70.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER ALVARENGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALO JORGE SILVEIRA LEITE OAB - MT0010074A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. J. BOMBAS INJETORAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(90 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso 

não haja manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

extinção. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2019. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010145-06.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIZETHE THEREZINHA PSCHEIDT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Embora o exequente tenha apresentado o valor excedente devido, 

não juntou aos autos respectiva planilha. Assim, intime-o para, no prazo 

de 10 dias, manifestar nos autos. Com a juntada, intime-se o executado 

para manifestação em igual prazo. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 16 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001637-54.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L ERIKO AMANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SELMA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Tendo em vista que a executada não foi localizada no endereço 

fornecido nos autos, DEFIRO o petitório do ID 26462204. Promovo neste 

ato diligências junto ao INFOJUD para localização de seu endereço 

atualizado. Com o resultado da pesquisa (extrato anexo), INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 13 de dezembro de 2019. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003241-50.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO PERIOLO PADILHA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que, em virtude da matéria objeto do processo na 

origem, este Juizado Especial não tem competência para o cumprimento do 

ato, providencie-se cancelamento da distribuição da presente, 

consignando que o interessado deverá promover sua regular distribuição 

junto ao Juízo competente. Deixo de determinar a redistribuição, tendo em 

vista que as cartas precatórias a serem processadas perante a Justiça 

Comum tramitam por meio físico e demandam, se for o caso, o 

recolhimento de custas. Dê-se ciência ao requerente e comunique-se ao 

Juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de 

dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-20.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WARISTON DE SALES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VIEIRA ALVES OAB - MT0020716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI SOARES FERREIRA 87143348104 (REQUERIDO)

MARIA SOARES FERREIRA 61639460144 (REQUERIDO)

SIDNEI SOARES FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT10453-N (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. Intimo a parte adversa para, 

querendo, Impugnar, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001087-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O disposto no art. 833, IV, do CPC de 2015, não pode servir de 

escudo protetor à inadimplência, de forma a que, tratando-se de devedor 

assalariado, se veja totalmente imune às consequências do débito 

assumido, tornando vazia a finalidade legal de satisfação do credor e da 

solução do conflito posto em Juízo. Essa assertiva se aplica com ainda 

maior amplitude no âmbito dos Juizados Especiais, diante dos seus 

princípios próprios, em especial o princípio da efetividade, segundo o qual 

o processo deve apresentar-se como instrumento apto para resolver o 

litígio. Por outro lado, o executado deve responder por seus débitos sem, 
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no entanto, comprometer o seu sustento e de sua família, de modo que a 

execução, ex vi legis, deve ser procedida de maneira que menos lhe seja 

gravosa. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, em nosso 

sentir, abrange tão-somente o salário pago mensalmente ao devedor 

destinado ao seu sustento e da sua família. Assim, o limite de 30% sobre o 

salário do devedor pode ser penhorado, ainda mais no caso como o em 

apreço, em que o valor bloqueado foi insuficiente para o pagamento do 

crédito exequendo. A jurisprudência é iterativa nesse sentido: 

JECCAM-0000235) JUIZADOS ESPECIAIS. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE DE CONTA SALÁRIO 

PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ART. 649 DO CPC. POSSIBILIDADE 

DE PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% QUANDO NÃO DEMONSTRADO 

QUE A CONTA É EXCLUSIVAMENTE DESTINADA A SALÁRIO, SENDO 

UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE OUTROS 

VALORES. ARTS. 655-A, § 2º, E 656, § 2º, TODOS DO CPC. RESERVA DO 

NECESSÁRIO À SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR, BEM COMO, À 

SATISFAÇÃO DA CREDORA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Recurso Inominado nº 

0210093-25.2011.8.04.0015, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais/AM, Rel. Rogério José da Costa Vieira. j. 27.09.2013). 

JECCBA-0021971) MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE EM CONTA-CORRENTE DA 

DEVEDORA. ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA A SATISFAÇÃO DO 

CRÉDITO. A IMPENHORABILIDADE SOBRE OS RENDIMENTOS NÃO PODE 

SER VISTA COMO REGRA ABSOLUTA. Deve ser examinada à luz da 

situação em concreto e analisada em harmonia com o princípio da 

efetividade da justiça. Possibilidade de recair a constrição sobre 

percentual do valor do salário. Limitação a 30% dos valores depositados. 

Segurança denegada. (Processo nº 0000056-33.2013.805.9000-1, 4ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/BA, Rel. Martha 

Cavalcanti Silva de Oliveira. unânime, DJe 12.08.2013). JECCMT-005681) 

SÚMULA DO JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI 9.099/95) - RECURSO 

INOMINADO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - DÉBITO INCONTROVERSO - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE 

SALÁRIO - PENHORA MANTIDA NO PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO 

DOS PROVENTOS - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL - APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DO DECRETO FEDERAL 4.961/04 C/C ART. 45 DA LEI 

8.112/90 - SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - 

RECURSO IMPROVIDO. Não se revela ilegal vincular, mediante penhora, o 

pagamento de débito incontroverso, consubstanciado em sentença 

condenatória transitada em julgado, ao percentual de 30% (trinta por 

cento) dos proventos do devedor, em interpretação analógica ao Decreto 

Federal 4.961/2004 c/c art. 45 da Lei 8.112/90. Recurso improvido. A parte 

recorrente pagará as custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em 20% sobre o valor da causa, verbas cuja exigibilidade fica 

condicionada à comprovação de que, no lapso de 05 (cinco) anos, cesse 

sua condição de pessoal legalmente pobre - Lei nº 1.060/50, art. 12. 

(Recurso Cível Inominado nº 4/2012, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. João Bosco Soares da Silva. j. 

05.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012). JECCRO-0001651) EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. PENHORABILIDADE E BLOQUEIO DO SALÁRIO. PERCENTUAL 

RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. A impenhorabilidade do salário é a regra, 

porém, deve-se ponderar caso a caso, diante da relativização dos 

princípios, a fim de observar o princípio da dignidade da pessoa, mas 

também possibilitar o cumprimento do negócio jurídico entabulado entre as 

partes. Recaindo a penhora em percentual razoável, não implicando 

prejuízo do sustento do devedor e de sua família, deve esta ser mantida, 

face o dever de cumprimento das obrigações pactuadas. (Recurso 

Inominado nº 1001956-42.2010.8.22.0601, Turma Recursal de Porto Velho 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/RO, Rel. Franklin Vieira dos 

Santos. j. 10.05.2013, unânime, DJe 15.05.2013). Com tais considerações, 

DEFIRO o requerimento determinando a expedição de ofício ao empregador 

do executado, sendo a empresa LIVIO JOSÉ ANDRIGHETI E OUTRO, CNPJ 

10.151.00340/84 (ID 24239838), para que proceda depósito mensal na 

Conta Única do Poder Judiciário, do valor correspondente a 30% (trinta por 

cento) da remuneração líquida do devedor, até o limite do valor 

exequendo. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, com o bloqueio 

de valores até o limite ora estabelecido, certifique-se, lavre-se o 

respectivo termo e intime-se o executado para, querendo, apresentar 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC - Enunciado nº 

142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de cumprimento de 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, ´13 de dezembro 

de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003814-88.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE GONCALVES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante informa na inicial que o débito pelo qual está sendo 

cobrada encontra-se quitado, desde a data do seu vencimento, no 

entanto, o comprovante de pagamento está ilegível em razão do longo 

decurso de tempo desde sua impressão. Para melhor análise do pedido, é 

salutar que a reclamante promova a entrega do comprovante de 

pagamento informado nos autos na Secretaria deste Juízo. Assim, nos 

termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no prazo de 15 

(quinze ) dias, emendar a inicial para apresentar na Secretaria deste 

Juizado Especial o comprovante de pagamento referente ao débito 

discutido nos autos, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, 

do CPC). Tangará da Serra-MT, 13 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010691-95.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

caso a parte sucumbente não seja beneficiária da Justiça Gratuita ou não 

detenha isenção legal, intime-se para promover o pagamento das custas 

processuais eventualmente pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso 

não haja o pagamento, providencie-se a anotação à margem da 

distribuição, conforme item 2.3.27 da CNGC/MT, e encaminhem-se as 

peças indicadas no item 2.28.2 da CNGC/MT ao Departamento de Controle 

e Arrecadação – DCA/TJMT, para as providências a cargo do mencionado 

órgão, mencionadas no mesmo texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 28 de setembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002464-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI LOPES DAMECENO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

1002464-02.2018.8.11.0055. EXEQUENTE: CARMEN CARDOSO DE 

OLIVEIRA - EPP EXECUTADO: ROSELI LOPES DAMECENO PEREIRA 

VISTOS Com fundamento no art. 835, XII, do CPC, defiro o pedido de 

penhora dos direitos de crédito do executado, devedor fiduciante, 

relativos ao veículo indicado no id. 26039538. Para efetivação desta 

penhora, determino, inicialmente, a intimação dos credores fiduciários, 
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para que não transfiram o bem ao executado. Outrossim, deverão os 

credores fiduciários informar a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, qual 

o total de parcelas pagas pelo devedor fiduciante em cada um dos 

contratos, bem como os respectivos saldos devedores. Após, para que 

se complemente a penhora, intime-se o executado do ato, para que ele 

não venha a fazer a cessão de seus créditos, nos termos do art. 855, I, 

do CPC de 2015. Efetuada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, na qual a executada poderá oferecer embargos, consoante 

art. 53, §1º, da Lei 9.099/95. Não sendo opostos embargos, o exequente 

sub-rogará o direito de crédito do executado até a concorrência de seu 

crédito. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 05 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012038-95.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GLACI APARECIDA VIGILATO AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO AILTON DA SILVA OAB - MT17070/B-B (ADVOGADO(A))

KHRISTIANO DONINI BARBOSA OAB - MT27002/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS (REQUERIDO)

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Autos n. 8012038-95.2016.8.11.0055 VISTOS. A parte autora apresentou 

embargos de declaração com efeitos infringentes alegando haver omissão 

na r. sentença proferida. Por tal razão, a parte ré foi intimada para 

apresentar contrarrazões ao citado recurso. Posteriormente, os autos 

vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Para o cabimento dos 

embargos de declaração, é imprescindível a presença de uma das causas 

descritas no art. 1.022 do CPC. Somente nesses casos é cabível a 

modificação do julgado, tendo em vista o caráter integrativo da decisão 

que julga os embargos. Fora destes casos, a reforma do decisum somente 

poderá ocorrer por intermédio da via processual adequada. Analisando a 

r. decisão fustigada, não é possível se visualizar nenhum dos vícios 

ensejadores dos embargos de declaração, não encontrando, os pedidos, 

em nenhuma das hipóteses autorizadoras da utilização dos embargos de 

declaração. Não há obscuridade, contradição ou omissão na decisão 

proferida por este juízo, tampouco ocorreu erro material. Entendo que a 

sentença está devidamente fundamentada nos pontos fustigados, 

especialmente por especificar que o dano moral no presente caso 

decorreu de falha na prestação do serviço e violação dos deveres 

anexos ao contrato. Bem como, sublinho que o patamar compensatório foi 

fixado de acordo com os parâmetros já estabelecidos em casos 

semelhantes ao neste processo julgado, sendo este no montante de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), tal qual se extrai do dispositivo. Friso que no 

presente processo não há litisconsórcio ativo, razão pela qual não há falar 

em aplicação duplicada do montante supramencionado. É dizer, a 

expressão “para cada um dos autores” deve ser desconsiderada em 

decorrência de interpretação lógico-sistemática do processo e da decisão 

impugnados. Portanto, não há omissão sobre a matéria, e, por ter a 

atividade jurisdicional de primeiro grau se exaurido com a sentença, 

eventual discordância deve ser tratada na via recursal própria. Por tudo, 

verifico ser inadequada a via dos embargos de declaração para alteração 

da decisão, uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu 

cabimento. Ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por meio 

de recurso poderia ser provido o inconformismo, por força do princípio 

descrito no art. 494 do CPC. Ante o exposto, opino por conhecer, porém 

JULGAR IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Permanece a 

decisão tal qual foi lançada. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 2017. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 17 de outubro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92562 Nr: 6411-87.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIRA MARQUES PINTO DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO JOSE RODRIGUES GONÇALVES, 

THIAGO JOSE RODRIGUES GONÇALVES - ME, NIPOFLEX INDUSTRIA E 

COMERCIO DE COLCHOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Becker - 

OAB:MT0021773O, ANGELA DAIANE RAMOS DE CORDOVA - 

OAB:22146/O, JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - OAB:8699/MT, MARIA 

CLÁUDIA GIARETTA - OAB:18878/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itamar de Camargo V. Junior 

- OAB:13224/MT, PATRICIA SAUGO DOS SANTOS - OAB:29816/PR

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$774,87 

(Setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$361,47 

(Trezentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos) para fins 

de recolhimento da guia de taxa judiciária.

 Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20053 Nr: 1379-48.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA BAMPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENAI - LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MARCUS ASVOLINSQUE 

PEIXOTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA 

- OAB:9.020/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$456,66 ( 

Quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$43,26 

(Quarenta e três reais e vinte seis centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária.

 Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e 
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preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135247 Nr: 700-62.2017.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON GARCIA DA ROCHA, VALDORI GARCIA DA 

ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT/13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG, 

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte Embargante, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 4.484,15 

(Quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – 

Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do 

pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor das custas 

judiciais, será gerada a guia com o valor todas das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 116424 Nr: 7508-54.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 

A l i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  C u m p r i m e n t o  d e 

Sentença/Decisão->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSP, JCÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:MT/8.140-B, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - 

OAB:7973-B/MT

 Certifico que o(a) presente despacho/decisão/sentença foi publicado no 

DJE nº______, em ___/___/___.

Código n. 116424. L. Apolo: 10196.

Vistos, etc.

Do compulso dos autos, infere-se que as partes entabularam acordo 

estabelecendo parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido e, em consequência, eliminar a presente demanda.

 Desta forma, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, é devida a homologação por ato 

judicial.

ISTO POSTO, homologo o acordo entabulado pelas partes, que passam a 

fazer parte da presente sentença, para que surta seus jurídicos efeitos, 

inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o 

caso.

A homologação segue a fundamentação do art. 487, III, “b”, c.c. o art. 924, 

III, ambos do Código de Processo Civil, para tanto, extinguindo o presente 

processo com resolução de mérito.

 Nos termos do artigo 90, §2º, do Código de Processo Civil, eventuais 

custas remanescentes deverão ser integralizadas na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) para cada parte, ante a ausência de estipulação em 

sentido contrário, ficando suspensas em relação à parte Exequente 

(justiça gratuita). Sem honorários.

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Às providências. Com urgência.

Lucas do Rio Verde-MT, 13 de dezembro de 2019.

GISELE ALVES SILVA

JUÍZA DE DIREITO, EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006038-29.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO UVEDA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária com pedido de auxílio-doença 

e/ou aposentadoria por invalidez, c.c tutela antecipada. Decido. 

Inicialmente, defiro o processamento gratuito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de concessão 

de tutela de urgência encontra guarida. Conforme se extrai da dicção do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada 

tutela de urgência, imprescindível se mostra a demonstração de 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Pois bem. No que tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 da 

Lei 8.213/91: “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 dias consecutivos.” Por sua vez, estabelece o art. 

25: “Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência: I – 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; 

(…)” Percebe-se assim, a necessidade de preenchimento do requisitos: (i) 

da incapacidade para o trabalho; (ii) da qualidade de segurado; e (iii) do 

período de carência necessário. Quanto ao período de carência, verifico 

que o autor teve seu pedido administrativo apresentado em 24/09/2019 

negado pelo motivo de não ter sido constatada, em exame realizado pela 

perícia médica do INSS, a incapacidade para o seu trabalho ou para a sua 

atividade habitual (“parecer contrário da perícia médica”). Ou seja, não foi 

contestada sua qualidade de segurado. Além disso, a cópia da CTPS e do 

CNIS do autor indicam que seu último vínculo empregatício perdurou de 

02/02/2017 a 21/08/2019, sugerindo que ao tempo do pedido administrativo 

encontrava-se (e ainda se encontra) dentro do período de graça (art. 15, 

§ 2º, da Lei 8.213/91). Por outro lado, quanto à incapacidade para o 

trabalho, tenho que, no caso, encontra-se presente a plausibilidade do 

direito substancial invocado a revelar que o autor encontra-se acometido 

de patologia que o impede, nesse momento, de exercer o labor para o qual 

se encontrava habituado e apto. Isso porque, malgrado a decisão do INSS 

– Instituto Nacional do Seguro Social, segundo a qual restou demonstrada 

a inexistência de incapacidade laborativa, há atestado(s) médico(s) 

indicando, em princípio, que o autor está incapaz para o trabalho. Ante o 

exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao 

INSS que conceda o auxílio doença à parte autora, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome do 

segurado: Adriano Uveda de Lima; b) O benefício concedido: 

Auxílio-doença; c) CPF: 826.694.901-82; d) A renda mensal atual: Não 

consta; e) Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias da data da 

intimação da decisão, vez que deferida neste ato à antecipação dos 

efeitos da tutela. De acordo com o §8º da Lei 13.457/2017, fixo o prazo 

estimado de duração do benefício de 365 (trezentos e sessenta e cinco) 

dias, a contar da concessão da antecipação da tutela/cumprimento da 
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liminar, a fim de que a demanda se encerre sem prejuízo à parte autora. 

Tenho que este tempo será hábil para a realização dos atos processuais 

até a sentença. Intime-se e notifique-se o Instituto requerido quanto ao 

conteúdo da presente. Antes, porém, de determinar a citação do Instituto 

requerido, seguindo posicionamento doutrinário recente, DETERMINO a 

realização antecipada de perícia médica. Com efeito, para a realização da 

perícia médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido 

Vaca Cespedes, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC), 

devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início 

dos trabalhos. Quanto ao valor dos honorários periciais, em processos 

que tramitam na justiça estadual em virtude de competência federal 

delegada, quando o autor é beneficiário de assistência judiciária gratuita, 

foi regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio da 

Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, ARBITRO os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a serem 

arcados pela Justiça Federal. A parte autora fica desde já intimada para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não tenha feito, 

apresentar quesitos e indique assistente técnico. Por sua vez, em relação 

aos quesitos do INSS, junte-se cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. 

Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em 

Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 

8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos periciais produzidos 

nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o 

Instituto requerido para que responda a presente ação, se quiser, no 

prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes sobre o resultado da perícia, podendo 

os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas partes oferecerem 

seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo 

único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a 

requerente para no prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em 

seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. LRV, 13 de dezembro de 2019. Gisele Alves Silva 

Juíza de Direito em Substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006039-14.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILEIA AMARAL PENHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

Vistos etc., Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

DETERMINO a realização antecipada de perícia médica. Nesse sentido: 

“AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não 

sendo contundente a prova dos autos no sentido de comprovar, de plano, 

a incapacidade laboral da parte autora, deve-se prestigiar a decisão do 

juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, devendo ser determinada 

a realização antecipada da perícia médica judicial com nova análise do 

pedido de tutela antecipada após a perícia. (TRF-4 - AG: 

78847720134040000 RS 0007884-77.2013.404.0000, Relator: CELSO 

KIPPER, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 21/03/2014).” Nomeio para atuar como expert deste Juízo 

o Dr. Guido Vaca Cespedes, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo 

que lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 

422, CPC), devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar do início dos trabalhos. Quanto ao valor dos honorários periciais, 

em processos que tramitam na justiça estadual em virtude de competência 

federal delegada, quando o autor é beneficiário de assistência judiciária 

gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio 

da Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, ARBITRO os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a serem 

arcados pela Justiça Federal. A parte autora fica desde já intimada para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não tenha feito, 

apresentar quesitos e indique assistente técnico. Por sua vez, em relação 

aos quesitos do INSS, junte-se cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. 

Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em 

Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 

8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos periciais produzidos 

nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o 

Instituto requerido para que responda a presente ação, se quiser, no 

prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes sobre o resultado da perícia, podendo 

os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas partes oferecerem 

seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo 

único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a 

requerente para no prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em 

seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. LRV 13 de dezembro de 2019. Gisele Alves Silva 

Juíza de Direito em Substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006035-74.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária com pedido de auxílio-doença 

e/ou aposentadoria por invalidez, c.c tutela antecipada. Decido. 

Inicialmente, defiro o processamento gratuito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de concessão 

de tutela de urgência encontra guarida. Conforme se extrai da dicção do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada 

tutela de urgência, imprescindível se mostra a demonstração de 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Pois bem. No que tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 da 

Lei 8.213/91: “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 dias consecutivos.” Por sua vez, estabelece o art. 

25: “Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência: I – 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; 

(…)” Percebe-se assim, a necessidade de preenchimento do requisitos: (i) 

da incapacidade para o trabalho; (ii) da qualidade de segurado; e (iii) do 

período de carência necessário. Quanto ao período de carência, verifico 

que a autora teve seu pedido administrativo apresentado em 26/02/2019 
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negado pelo motivo de não ter sido constatada, em exame realizado pela 

perícia médica do INSS, a incapacidade para o seu trabalho ou para a sua 

atividade habitual (“parecer contrário da perícia médica”). Ou seja, não foi 

contestada sua qualidade de segurada. Além disso, a cópia do CNIS da 

autora indica diversos vínculos, sendo que o último perdurou até 

31/12/2018, sugerindo que ao tempo do pedido administrativo 

encontrava-se (e ainda se encontra) dentro do período de graça (art. 15, 

§ 2º, da Lei 8.213/91). Por outro lado, quanto à incapacidade para o 

trabalho, tenho que, no caso, encontra-se presente a plausibilidade do 

direito substancial invocado a revelar que a autora encontra-se acometida 

de patologia que a impede, nesse momento, de exercer o labor para o qual 

se encontrava habituada e apta. Isso porque, malgrado a decisão do INSS 

– Instituto Nacional do Seguro Social, segundo a qual restou demonstrada 

a inexistência de incapacidade laborativa, há atestado(s) médico(s) 

indicando, em princípio, que a autora está incapaz para o trabalho. Ante o 

exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao 

INSS que conceda o auxílio doença à parte autora, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome da 

segurada: Eva da Silva Santos; b) O benefício concedido: Auxílio-doença; 

c) CPF: 453.375.351-53; d) A renda mensal atual: Não consta; e) Data do 

início do pagamento: 30 (trinta) dias da data da intimação da decisão, vez 

que deferida neste ato à antecipação dos efeitos da tutela. De acordo com 

o §8º da Lei 13.457/2017, fixo o prazo estimado de duração do benefício 

de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da concessão da 

antecipação da tutela/cumprimento da liminar, a fim de que a demanda se 

encerre sem prejuízo à parte autora. Tenho que este tempo será hábil para 

a realização dos atos processuais até a sentença. Intime-se e notifique-se 

o Instituto requerido quanto ao conteúdo da presente. Antes, porém, de 

determinar a citação do Instituto requerido, seguindo posicionamento 

doutrinário recente, DETERMINO a realização antecipada de perícia 

médica. Com efeito, para a realização da perícia médica, nomeio para atuar 

como expert deste Juízo o Dr. Guido Vaca Cespedes, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 422, CPC), devendo apresentar o laudo no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Quanto ao valor 

dos honorários periciais, em processos que tramitam na justiça estadual 

em virtude de competência federal delegada, quando o autor é beneficiário 

de assistência judiciária gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da 

Justiça Federal por intermédio da Resolução n° 305/2014. É facultado ao 

juiz ultrapassar o limite máximo estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) 

vezes, atendendo ao grau de especialização do perito, à complexidade do 

exame e ao local de sua realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução 

n° 305/2014]. Portanto, considerando-se a enorme dificuldade para 

encontrar profissionais que aceitem o encargo nas comarcas do interior, 

aliada ao grau de complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, 

ARBITRO os honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), a serem arcados pela Justiça Federal. A parte autora fica desde já 

intimada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não 

tenha feito, apresentar quesitos e indique assistente técnico. Por sua vez, 

em relação aos quesitos do INSS, junte-se cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas 

previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 

foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com 

base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos 

periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais informem a data 

estimada em que o periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a 

data possível de alta do segurado para que assim o magistrado possa 

fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos 

autos, cite-se o Instituto requerido para que responda a presente ação, se 

quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do 

Código de Processo Civil. Intimem-se as partes sobre o resultado da 

perícia, podendo os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas 

partes oferecerem seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que 

dispõe o parágrafo único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. 

Após, intime-se a requerente para no prazo legal apresentar impugnação, 

caso queira. Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por 

fim, embora a Lei processual de regência preveja realização de audiência 

de conciliação inicial, temos que o instituto requerido já informou, por 

ofício, que não comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. LRV 13 de dezembro de 2019. Gisele 

Alves Silva Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005995-92.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PINTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

Vistos etc., Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

DETERMINO a realização antecipada de perícia médica. Nesse sentido: 

“AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não 

sendo contundente a prova dos autos no sentido de comprovar, de plano, 

a incapacidade laboral da parte autora, deve-se prestigiar a decisão do 

juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, devendo ser determinada 

a realização antecipada da perícia médica judicial com nova análise do 

pedido de tutela antecipada após a perícia. (TRF-4 - AG: 

78847720134040000 RS 0007884-77.2013.404.0000, Relator: CELSO 

KIPPER, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 21/03/2014).” Nomeio para atuar como expert deste Juízo 

o Dr. Guido Vaca Cespedes, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo 

que lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 

422, CPC), devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar do início dos trabalhos. Quanto ao valor dos honorários periciais, 

em processos que tramitam na justiça estadual em virtude de competência 

federal delegada, quando o autor é beneficiário de assistência judiciária 

gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio 

da Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, ARBITRO os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a serem 

arcados pela Justiça Federal. A parte autora fica desde já intimada para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não tenha feito, 

apresentar quesitos e indique assistente técnico. Em relação aos quesitos 

do INSS, junte-se cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo 

Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. Além dos quesitos 

apresentados de praxe, o juízo formula os seguintes quesitos ao perito: 1. 

A patologia do autor o incapacita para o exercício de TODA E QUALQUER 

ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a 

incapacidade é TOTAL para todo labor? Ou se faz possível o trabalho em 

outro tipo de ocupação, sobretudo considerando a idade do periciando? 2. 

O periciando é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o 

exercício de outra atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, 

pode-se afirmar que a incapacidade é DEFINITIVA para todas as 

ocupações? 3. Estas sequelas implicam redução da capacidade para o 

trabalho que habitualmente exercia? 4. Estas sequelas implicam em maior 

esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do 

acidente? 5. Qual a redução o grau (ainda que aproximado) da redução da 

capacidade de trabalho do autor? (especificar em percentual) Vale 

ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei 

n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 

8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos periciais produzidos 

nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o 

Instituto requerido para que responda a presente ação, se quiser, no 

prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes sobre o resultado da perícia, podendo 

os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas partes oferecerem 

seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo 

único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se o 

requerente para no prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em 
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seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. LRV 13 de dezembro de 2019. Gisele Alves Silva 

Juíza de Direito em Substiituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005986-33.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE AMORIM VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE PILATTI OAB - MT25698/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

Vistos etc., Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

DETERMINO a realização antecipada de perícia médica. Nesse sentido: 

“AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não 

sendo contundente a prova dos autos no sentido de comprovar, de plano, 

a incapacidade laboral da parte autora, deve-se prestigiar a decisão do 

juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, devendo ser determinada 

a realização antecipada da perícia médica judicial com nova análise do 

pedido de tutela antecipada após a perícia. (TRF-4 - AG: 

78847720134040000 RS 0007884-77.2013.404.0000, Relator: CELSO 

KIPPER, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 21/03/2014).” Nomeio para atuar como expert deste Juízo 

o Dr. Guido Vaca Cespedes, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo 

que lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 

422, CPC), devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar do início dos trabalhos. Quanto ao valor dos honorários periciais, 

em processos que tramitam na justiça estadual em virtude de competência 

federal delegada, quando o autor é beneficiário de assistência judiciária 

gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio 

da Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, ARBITRO os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a serem 

arcados pela Justiça Federal. A parte autora fica desde já intimada para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não tenha feito, 

apresentar quesitos e indique assistente técnico. Por sua vez, em relação 

aos quesitos do INSS, junte-se cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. 

Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em 

Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 

8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos periciais produzidos 

nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o 

Instituto requerido para que responda a presente ação, se quiser, no 

prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes sobre o resultado da perícia, podendo 

os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas partes oferecerem 

seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo 

único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a 

requerente para no prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em 

seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. LRV, 13 de dezembro de 2019. Gisele Alves Silva 

Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000786-45.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MUNIZ RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO PROCESSO N.º 1000786-45.2019.8.11.0045 

REQUERENTE: LUIZ MUNIZ RODRIGUES REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO VISTOS. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA COM CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE 

DÍVIDA ATIVA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER 

LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTES proposta por LUIZ MUNIZ 

RODRIGUES em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Em síntese, relata o 

requerente, que seu nome foi inscrito em dívida ativa na data de 

21.12.2015, inscrição que tem como origem a CDA n° 201517006, no valor 

de R$ 51.623,96 (cinquenta e um mil seiscentos e vinte e três reais e 

noventa e seis centavos). Entretanto, afirma que não realizou nenhuma 

modalidade de negócio jurídico por ato inter vivos, em caráter gratuito com 

qualquer pessoa, bem como não recebeu qualquer modalidade de bens ou 

direitos por ato causa mortis, inexistindo qualquer fato ensejador do 

referido tributo. Destaca que o fato gerador da CDA nº 201517006, pelo 

que consta, está hipoteticamente atrelado à aquisição do imóvel rural 

denominado Fazenda Rancho da Serra, situado no lugar denominado de 

Joana de Cima, no Município de Rosário Oeste-MT, com 500,00 ha 

(quinhentos hectares), objeto da matrícula 18.025 do CRI de Rosário 

Oeste-MT, aduzindo que o adquiriu a título oneroso. Relata que por 

desenvolver atividade de criação de bovinos de corte, a dita inscrição 

inviabiliza, por completo, o exercício da atividade em questão, pois está 

impedido de emitir toda e qualquer modalidade de nota fiscal. Assim, 

requer o autor a concessão de tutela provisória de urgência, para o fim de 

determinar a suspensão da obrigação tributária retratada na CDA nº 

201517006, oriunda do Processo Administrativo n° 1253704, com a 

imediata exclusão da anotação da certidão conjunta de pendências 

tributárias e não tributárias Junto À SEFAZ e à PGE Do Estado De Mato 

Grosso. É o relato. Decido. Pois bem. Segundo o art. 300 do Código de 

Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência, urge a 

observância de dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. In casu, ao 

compulsar atentamente os autos, observo que a parte não conseguiu 

demonstrar prima facie o seu direito, tendo em vista que a certidão de 

dívida ativa, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional, goza de 

presunção de certeza e liquidez. Essa presunção, porém, é relativa, 

podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do 

terceiro a que aproveite, o que não é o caso, ao menos neste momento 

processual, já que não houve demonstração, por meio de provas, da 

alegada irregularidade. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS E IPTU. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE 

LIQUIDEZ E CERTEZA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 202 DO 

CTN. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. A CDA possui presunção de liquidez 

e certeza, nos termos do art. 3º da LEF. Não é nulo o título executivo fiscal 

que atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do § 5º do art. 2º da Lei nº 

6.830/80. A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção legal de 

liquidez e certeza, nos termos do art. 3º da LEF, não afastada no caso 

concreto. Precedentes do TJRGS. Agravo a que se nega seguimento. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 70042028753, VIGÉSIMA SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: CARLOS 

EDUARDO ZIETLOW DURO, JULGADO EM 04/04/2011. No caso, a divida 

ativa destaca: “Falta de recolhimento do imposto, por omissão, decorrente 

de declaração falsa ou sonegação fiscal”, tendo como fato gerador 

ocorrido em 12/2008, cujo credito tributário foi constituído na data de 
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15.10.2013, sendo que o aviso de cobrança foi enviado ao contribuinte na 

data de 03.12.2014, cuja inscrição em divida ativa ocorreu na data de 

21.12.2015, portanto, segundo as informações constantes do titulo (Id. 

18271666), o crédito tributário, ainda não foi alcançado pela decadência 

ou mesmo prescrição, conforme alegado. Assim, gozando a "Certidão de 

Dívida Ativa" de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, como 

qualquer outro título executivo extrajudicial, presunção juris tantum e não 

juris et de jure, a sua desconstituição, dependerá sempre da iniciativa do 

contribuinte/devedor, cabendo a ele, provar as razões que a 

determinaram, inclusive aqueles referentes a possíveis irregularidades no 

processo administrativo, o que por ora, não se verifica na espécie, uma 

vez que não consta nos autos a cópia integral do Processo Administrativo 

n° 1253704, para que seja aferida qualquer anomalia capaz de 

desconstituir a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA, 

objeto da lide. Nesse sentido, cotejo o entendimento do Tribunal de Justiça 

de Santa Catarina: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

LANÇAMENTO FISCAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA 

SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO. 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/1973 NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." Em se tratando de 

ação tributária não garantida e que vise à desconstituição do crédito, é 

necessário um bom grau de verossimilhança dos argumentos lançados 

pelo devedor para justificar liminarmente a suspensão da exigibilidade da 

CDA. O ato do Fisco goza de presunção de legitimidade; atributo reforçado 

quando respaldado por procedimento administrativo em que prestigiado o 

contraditório e a ampla defesa". (Agravo de Instrumento n. 

0133605-77.2015.8.24.0000, de Itajaí, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, 

Quinta Câmara de Direito Público, j. 24-5-2018).” TJSC, Agravo de 

Instrumento n. 0147273-18.2015.8.24.0000, de Blumenau, rel. Des. Júlio 

César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. 05-02-2019. Posto isto, 

INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, requerida em caráter 

liminar, vez que ausente no caso os pressupostos autorizadores da 

medida pleiteada. Cite-se o requerido para, querendo, apresentar resposta 

no prazo de 30 (trinta) dias, ciente de que, não contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial pela parte 

requerente (artigos 183 e 341 do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT, 16 de dezembro de 2019. Gisele 

Alves Silva Juíza de Direito em Substituição legal

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005162-45.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VLADEMIR MEILI (RÉU)

IVO GERALDO HARTMANN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo n.º 1005162-45.2017.8.11.0045. Intimem-se as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, apresentando de forma fundamentada a sua 

necessidade. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de dezembro de 2019. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002745-85.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DERBI BIRATAN DE LIZ (AUTOR(A))

IVONE DELLAVI DE LIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT3286-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON JOSE BATISTA (RÉU)

ALVARO BATISTA DA CUNHA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI OAB - MT0015106A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo n.º 1002745-85.2018.8.11.0045. Com fundamento no 

teor do art. 437, §1º do Código de Processo Civil, determino a intimação da 

parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

sobre o conteúdo dos documentos juntados pela parte requerente 

(eventos nº 20112802, 20112803, 20112804 e 20112806. Proceda-se 

também a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apresentando de forma 

fundamentada a sua necessidade. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

16 de dezembro de 2019. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005839-07.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DHEYMISON FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

A.J. COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo n.º 1005839-07.2019.8.11.0045. 

Proceda-se à citação dos executados para que, no prazo de 03 (três) 

dias, realizem a quitação da dívida, das custas e despesas processuais 

[art. 829 do Código de Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, de depósito ou de caução, se oponham à 

execução, através de embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do 

Código de Processo Civil]. A ausência de pagamento voluntário, no prazo 

de 03 (três) dias, acarretará: a) na expedição de mandado de penhora e 

avaliação [art. 829, § 1.º do Código de Processo Civil]; b) na inclusão de 

registro desabonador em cadastros de proteção ao crédito [art. 782, § 3.º 

do Código de Processo Civil]. Arbitro honorários de advogado no 

percentual correspondente a 10% do valor total devido, registrando-se 

que, para a hipótese de pronto pagamento, a verba sofrerá redução pela 

metade [art. 827, paragrafo único do Código de Processo Civil]. Intimem-se 

os executados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o 

crédito e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 

requeiram o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 916 do 

Código de Processo Civil]. Expeça-se certidão premonitória, devendo a 

exequente providenciar sua averbação na forma do art. 799, inciso IX c/c 

o art. 828 e seus parágrafos, todos do Código de Processo Civil/2015. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de dezembro de 2019. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 0004555-57.2017.4.01.3603

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA NACIONAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON DE SOUZA CIA LTDA-ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Carta Precatória n.º 0004555-57.2017.4.01.3603. 

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, 

com as baixas pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as 

homenagens de estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de dezembro de 

2019. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005858-13.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO ITAUCARD S/A (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON NOGUEIRA FERREIRA (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo n.º 1005858-13.2019.8.11.0045. Com 

fundamento no teor do art. 3.º, §§ 12.º e 13.º do Decreto-lei n.º 911/1969, 

cumpra-se a ordem de busca e apreensão. Cumprida a ordem, 

comunique-se o Juízo do processo originário, via malote digital, para que 

providencie a intimação da instituição financeira requerente para que, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda à retirada do bem do local 

depositado. Após, arquive-se o procedimento, procedendo-se as devidas 

baixas nos livros de registros do feito [art. 636, §§ 1.º e 2.º da 

CNGCGJ/TJMT]. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de dezembro de 2019. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005854-73.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA FINATTO COGO (EXECUTADO)

PRIM TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

VILSON JOSE PRIM (EXECUTADO)

SELMA REGINA PRIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo n.º 1005854-73.2019.8.11.0045. 

Proceda-se à citação dos executados para que, no prazo de 03 (três) 

dias, realizem a quitação da dívida, das custas e despesas processuais 

[art. 829 do Código de Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, de depósito ou de caução, se oponham à 

execução, através de embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do 

Código de Processo Civil]. A ausência de pagamento voluntário, no prazo 

de 03 (três) dias, acarretará: a) na expedição de mandado de penhora e 

avaliação [art. 829, § 1.º do Código de Processo Civil]; b) na inclusão de 

registro desabonador em cadastros de proteção ao crédito [art. 782, § 3.º 

do Código de Processo Civil]. Arbitro honorários de advogado no 

percentual correspondente a 10% do valor total devido, registrando-se 

que, para a hipótese de pronto pagamento, a verba sofrerá redução pela 

metade [art. 827, paragrafo único do Código de Processo Civil]. Intimem-se 

os executados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o 

crédito e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 

requeiram o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 916 do 

Código de Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de dezembro de 

2019. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003978-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003978-54.2017.8.11.0045. Item I – Indefiro o pedido 

acostado ao ID n.º 16351056, pág. 1, na medida em que a resposta do 

ofício trouxe aos autos o extrato requisitado (‘vide’ ID n.º 15875519 e ID 

n.º 15877770). Item II – À míngua da existência de necessidade de se 

produzir outros meios de prova, Declaro encerrada a instrução processual 

e determino a abertura de vista dos autos às partes, primeiramente ao 

autor, para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem 

alegações finais. Item III – Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de 

dezembro de 2019. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002757-36.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA BAPTISTA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002757-36.2017.8.11.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

o cumprimento de sentença. Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do 

INSS em Cuiabá/MT, com o intuito de requisitar, no prazo de 20 (vinte) dias, 

a implantação do benefício previdenciário, nos termos da sentença 

acostada ao ID n.º 19397015. Proceda-se a intimação da autarquia 

requerida, fazendo-se a advertência que o não-cumprimento da ordem 

judicial, no prazo mencionado, importará no arbitramento de multa. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de dezembro de 2019. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002839-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROZICLER MILAN BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo n.º 1002839-67.2017.8.11.0045. Com fundamento no 

conteúdo do art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho 

da Justiça Federal, Determino que se expeça requisição de pagamento 

dos honorários do perito. Não havendo mais provas a serem produzidas, 

Declaro encerrada a instrução processual e determino a abertura de vista 

dos autos às partes, primeiramente à parte autora, para que, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações finais. Em seguida, 

voltem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 16 de dezembro de 2019. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004596-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004596-62.2018.8.11.0045. Com lastro no teor do art. 9º do 

Código de Processo Civil, determino a intimação do requerente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre a petição e documentos 

juntados pelo INSS (eventos nº 25698751, 25698752 e 25698753). Após, 

voltem os autos conclusos. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de dezembro 

de 2019. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1005910-09.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA SOUZA LAUREANO (EXECUTADO)

LUCAS LUBE AUTOCENTER LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005910-09.2019.8.11.0045. Intime-se o exequente, para 

que, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, efetive o pagamento das 

custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição [art. 290 do 

Código de Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de dezembro de 

2019. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005947-36.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MD CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO BRITO FRAGA OAB - SE4177 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A (REQUERIDO)

TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta precatória n.º 1005947-36.2019.8.11.0045. Atentando ao fato de 

que não há comprovação da existência de assistência judiciária gratuita 

concedida ao autor, intime-se o autor para que, no prazo de 20 (vinte) 

dias, providencie o pagamento das custas de distribuição da missiva e as 

despesas de locomoção do meirinho, ou comprove ser beneficiário da 

assistência judiciária gratuita, sob pena de devolução da deprecata, 

independentemente de cumprimento. Não havendo manifestação e/ou 

pagamento no prazo, devolva-se. Havendo o pagamento, ou comprovação 

de justiça gratuita, visto que a presente carta precatória fora remetida e 

este Juízo sem estar guarnecida dos documentos imprescindíveis para o 

cumprimento de seu objetivo, oficie-se ao Juízo deprecante solicitando a 

remessa das peças processuais indispensáveis (contestação, petição 

que requereu a oitiva da testemunha e despacho saneador) a fim de 

viabilizar o cumprimento da diligência [art. 260, inciso II do CPC]. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 16 de dezembro de 2019. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005992-40.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ JOSE FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT13281-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUY ALMEIDA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1005992-40.2019.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de dezembro de 2019. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006004-54.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO GERALDO HARTMANN (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FORUM DA COMARCA DE TAPURAH (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1006004-54.2019.8.11.0045. Intime-se o requerente, na 

pessoa do advogado constituído, via DJe, para que, no prazo de 20 (vinte) 

dias, providencie o pagamento das custas de distribuição da missiva e as 

despesas de locomoção do meirinho, sob pena de devolução da 

deprecata, independentemente de cumprimento. Não havendo 

manifestação e/ou pagamento no prazo, devolva-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 16 de dezembro de 2019. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006006-24.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

B P DA SILVA SERVICOS E TERRAPLENAGEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO MENDES AGUIAR OAB - MA16666 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUART LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1006006-24.2019.8.11.0045. Intime-se a exequente, na 

pessoa do advogado constituído, via DJe, para que, no prazo de 20 (vinte) 

dias, providencie o pagamento das custas de distribuição da missiva e as 

despesas de locomoção do meirinho, sob pena de devolução da 

deprecata, independentemente de cumprimento. Não havendo 

manifestação e/ou pagamento no prazo, devolva-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 16 de dezembro de 2019. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006029-67.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO MESSIAS DA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

RITA DE CASSIA DA COSTA FIGUEIREDO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1006029-67.2019.8.11.0045. Com lastro no teor do art. 334 

do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT 

que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no dia 19 de 

fevereiro de 2020, às 14h30min. Intime-se o requerente. Proceda-se à 

citação e à intimação dos réus. O prazo de 15 (quinze) dias, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Concedo ao requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 

de dezembro de 2019. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006041-81.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DUARTE BARNES OAB - RS56242 (ADVOGADO(A))

JORGE LUIS ZANON OAB - 248.989.530-34 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EMILIO AMBIEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1006041-81.2019.8.11.0045. Os honorários de sucumbência 

caracterizam direito, autônomo e privativo, do procurador/advogado, 

constituído pela parte que se sagrou vencedora na demanda, e que atuou 

na etapa de conhecimento do processo [art. 22 e art. 23, ambos da Lei n.º 

8.906/1994 (Estatuto da OAB) e art. 85, § 14.º do Código de Processo 

Civil]. O advogado executa este capítulo da sentença (provimento 

condenatório que impõe o dever de pagar honorários sucumbenciais), de 

maneira simultânea, cumulativamente com o requerimento de cumprimento 

de sentença, ou de forma individualizada e totalmente independente 

(através de pedido autônomo), e, por via de arrastamento, nestas 

circunstâncias, instaura nova relação jurídica processual entre 

advogado-exequente e o devedor-executado. Ademais, cumpre enfatizar, 

neste tópico, por extremamente conveniente, que a concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita à parte não se estende ao 

advogado, pois “o benefício da assistência judiciária gratuita é direito de 

natureza personalíssima e transferível apenas aos herdeiros que 

continuarem na demanda e necessitarem dos favores legais, não sendo 

possível o seu aproveitamento pelo profissional do direito que o patrocina” 

[cf.: STJ, REsp n.º 903.400/SP, 2.ª Turma, Rel. Min.: Eliana Calmon, DJe 

06/08/2008]. Portanto, diante desta moldura, tomando-se em consideração 

que se instaurou, com o pedido de cumprimento de sentença que visa a 

compelir o executado a pagar honorários advocatícios sucumbências, 

nova relação jurídica processual, Determino que se proceda a intimação 

do exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a 

condição personalíssima da carência econômica, como pressuposto para 

a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ou promova a 

quitação das custas judiciais, em conformidade com a Tabela B, item I c/c 

letra ‘a’ do Provimento n.º 11/2018-CGJ/TJMT. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 16 de dezembro de 2019. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006062-57.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIANA SILVA DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1006062-57.2019.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de dezembro de 2019. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006072-04.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1006072-04.2019.8.11.0045. Intime-se o requerente, na 

pessoa do advogado constituído, via DJe, para que, no prazo de 20 (vinte) 

dias, providencie o pagamento das custas de distribuição da missiva e as 

despesas de locomoção do meirinho, sob pena de devolução da 

deprecata, independentemente de cumprimento. Não havendo 

manifestação e/ou pagamento no prazo, devolva-se. Efetuado o 

pagamento das diligências, com fundamento no teor do art. 3.º, §§ 12.º e 

13.º do Decreto-lei n.º 911/1969, cumpra-se a ordem de busca e 

apreensão. Cumprida a ordem, comunique-se o Juízo do processo 

originário, via malote digital, para que providencie a intimação da instituição 

financeira requerente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

proceda à retirada do bem do local depositado. Após, arquive-se o 

procedimento, procedendo-se as devidas baixas nos livros de registros 

do feito [art. 636, §§ 1.º e 2.º da CNGCGJ/TJMT]. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 16 de dezembro de 2019. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006087-70.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZEFERINA DE JESUS MARTINS MINEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1006087-70.2019.8.11.0045. Nomeio a assistente social 

credenciada a exercer atividades no Poder Judiciário para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, proceda à realização de estudo da condição 

socioeconômica da autora, devendo responder os termos dos quesitos 

formulados, bem como acostar aos autos fotografias da autora e de sua 

residência. Com espeque no teor do art. 1º da Recomendação Conjunta nº 

1 do CNJ/AGU/MTPS, Determino, desde logo, a realização de prova pericial 

médica. Nomeio como perito, para atuar no processo, o médico Dr. Guido 

V. Cespedes, que deverá realizar a perícia no dia 05/02/2020, a partir das 

13h., observada a ordem de chegada. Intimem-se as partes e seus 

advogados, para que, na data agendada para a realização da perícia, 

compareçam no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes [Av. Mato 

Grosso, nº 936-S, Bairro Alvorada, Lucas do Rio Verde/MT; Fone 

(65)3549-3226], a fim de que o requerente seja submetido a perícia. 

Intimem-se as partes litigantes para que, caso queiram, arguam o 

impedimento ou suspeição do perito, apresentem quesitos e/ou indiquem 

assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465, § 1.º do 

Código de Processo Civil]. Quanto ao valor dos honorários periciais, em 

processos que tramitam na justiça estadual em virtude de competência 

federal delegada, quando o autor é beneficiário de assistência judiciária 

gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio 

da Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), a serem arcados pela Justiça Federal. 

Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do prazo 

de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde que 

justificada a necessidade. Apresentado o laudo pericial, Determino que se 

expeça requisição de pequeno valor, com o objetivo de proceder ao 

pagamento dos honorários do perito. Considerando-se as particularidades 

da causa e como forma de adequar o rito processual às necessidades do 

conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], visto que, como é 

cediço, a autarquia requerida, via de regra, não comparece às audiências 

marcadas e, como regra geral, também não formula proposta de acordo, 

deixo, para momento oportuno, a análise da conveniência da realização da 

audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à 

citação do réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. O prazo, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, devidamente 

cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da assistência judiciária 

gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de dezembro de 2019. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006085-03.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CEZINA PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1006085-03.2019.8.11.0045. A exequente deverá juntar, nos 

autos do processo n.º 6019-50.2013.811.0045, Cód: 92151, petição 

informando que ajuizou cumprimento de sentença no PJE. Proceda-se à 

intimação do executado, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, 

apresente impugnação [art. 535 do Código de Processo Civil]. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 16 de dezembro de 2019. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006102-39.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DE MARCO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERMANO ADOLFO BESS OAB - SC1810 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILCO JACO MULLER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1006102-39.2019.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de dezembro de 2019. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005841-74.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO GASPAR SCHOMMER HUBNER - ME (EXECUTADO)

JULIO GASPAR SCHOMMER HUBNER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005841-74.2019.8.11.0045. Cite-se o executado para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, realize o pagamento integral da dívida, 

acrescida de juros, multa e demais encargos da mora, ou promova a 

garantia da ação executiva [art. 6.º e art. 8.º, ambos da Lei n.º 

6.830/1980]. Não subsistindo pagamento voluntário ou a indicação de 

bens, passíveis de garantir a execução, proceda-se à penhora e à 

avaliação de bens [art. 10 da Lei n.º 6.830/1980]. Concretizada a penhora, 

proceda-se: a) à intimação do exequente a respeito da efetivação do ato 

de constrição judicial; b) à intimação do executado para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, ofereça embargos à execução [art. 12 e art. 16, ambos da 

Lei n.º 6.830/1980]. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de dezembro de 2019. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002341-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. D. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

SERGIO ALBERTO BOTEZINI OAB - MT8189-B (ADVOGADO(A))

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ OAB - MT13.407-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMO a REQUERIDA para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002866-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002866-16.2018.8.11.0045. Não havendo mais provas a 

serem produzidas, Declaro encerrada a instrução processual e determino 

a abertura de vista dos autos às partes, primeiramente à parte autora, 

para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações 

finais. Em seguida, voltem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de dezembro de 2019. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006114-53.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BOCK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SAGGIN PIRES OAB - RS84715 (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE ALMEIDA GOMES OAB - RS84068 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ALVES SANTOS (RÉU)

EDUARDO GUINDALINI FEREZIN - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1006114-53.2019.8.11.0045. Indefiro o pedido de concessão 

do beneficio da assistência judiciária gratuita. Compulsando o material 

cognitivo produzido no processo, principalmente do teor do imposto de 

renda juntado pelo próprio autor, depreende-se que existem vestígios 

externos que detém a capacidade de demonstrar que o autor não se 

enquadra no conceito de pobreza e miserabilidade e tampouco que, dado 

a quantificação do valor das custas judiciais, pode no estado potencial ser 

privado do acesso ao Poder Judiciário, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da unidade familiar. É que, do confronto/cotejo analítico do material 

cognitivo produzido no processo, é possível divisar, com segurança, que 

o requerente possui patrimônio pessoal razoável — haja vista que possui 

vultosa quantia em dinheiro "disponível em caixa" e, inclusive, figura como 

proprietário de uma motocicleta de alto valor —, que denota, por inferência 

racional, a existência de sinais exógenos de riqueza e, ao mesmo tempo, 

também, de condições adequadas/suficientes para efeito de pagamento 

das custas judiciais. Intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, realize o pagamento das custas judiciais, sob pena de cancelamento 

da distribuição do processo e indeferimento da petição inicial [art. 290 do 

Código de Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de dezembro de 

2019. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005498-78.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FUMAGALLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO OAB - SP239437 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005498-78.2019.8.11.0045 Considerando-se a natureza da 

obrigação jurídica e com o objetivo de apurar, com grau mínimo de 

segurança, a existência e a quantificação do valor efetivamente devido, 

deflui-se que subsiste a necessidade de se promover a liquidação do 

julgado por arbitramento, conforme prevê a regra modelada no art. 509, 

inciso I do Código de Processo Civil/2015, pois a determinação do ‘quantum 

debeatur’ depende de conhecimento técnico específico. DEFIRO, portanto, 

o pedido de cumprimento de sentença e DETERMINO que a apuração da 

existência e da quantificação do valor efetivamente devido se realize, 

mediante liquidação de sentença, por arbitramento. Com espeque no teor 

do art. 510 do Código de Processo Civil/2015, proceda-se à intimação das 

partes para que, no comum prazo de 15 (quinze) dias, apresentem 

pareceres e/ou documentos elucidativos para viabilizar a determinação da 

quantia efetiva devida, e, ainda, intime-se o requerido para que forneça os 

extratos das contas vinculadas à cédula rural n.º 88/00409-0. Após, 

venham conclusos. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de dezembro de 2019. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006141-36.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DANIEL HASSE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1006141-36.2019.8.11.0045. Proceda-se à citação do 

executado para que, no prazo de 03 (três) dias, realize a quitação da 

dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 do Código de 

Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, de depósito ou de caução, se oponha à execução, através de 

embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do Código de Processo 

Civil]. A ausência de pagamento voluntário, no prazo de 03 (três) dias, 

acarretará: a) na expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 829, 

§ 1.º do Código de Processo Civil]; b) na inclusão de registro desabonador 

em cadastros de proteção ao crédito [art. 782, § 3.º do Código de 

Processo Civil]. Arbitro honorários de advogado no percentual 

correspondente a 10% do valor total devido, registrando-se que, para a 

hipótese de pronto pagamento, a verba sofrerá redução pela metade [art. 

827, paragrafo único do Código de Processo Civil]. Intime-se o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, requeira o 

parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 916 do Código de 

Processo Civil]. Expeça-se certidão premonitória, devendo o exequente 

providenciar sua averbação na forma do art. 799, inciso IX c/c o art. 828 e 

seus parágrafos, todos do Código de Processo Civil/2015. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 16 de dezembro de 2019. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1005880-71.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS JAMBERS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMIDE NEGRI JAMBERS (INVENTARIADO)

FRANCISCO JAMBERS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005880-71.2019.8.11.0045. Nomeio, para exercer o papel 

de inventariante dos bens deixados em razão do falecimento do ‘de cujus’ 

Francisco Jambers, o requerente Luiz Carlos Jambers, mediante a 

lavratura de termo de compromisso [art. 617, parágrafo único do Código 

de Processo Civil]. Intime-se o inventariante para que, no prazo de 20 

(vinte) dias: a) se manifeste sobre a possibilidade de conversão do rito de 

inventário para arrolamento de bens, na forma do que dispõe o art. 665 do 

Código de Processo Civil; b) providencie a apresentação de certidões 

negativas atualizadas de débitos, que demonstrem o pagamento dos 

tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas. Logo após, abra-se 

vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifeste. Não subsistindo a possibilidade de conversão do 

procedimento de inventário para arrolamento de bens, Determino que se 

proceda à intimação do inventariante para que, no prazo de 20 (vinte) 

dias, providencie a apresentação das primeiras declarações [art. 620 do 

Código de Processo Civil] e de certidões negativas atualizadas de débitos, 

que demonstrem o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e 

suas rendas. Prestadas as primeiras declarações, concretize-se a citação 

da Fazenda Pública Estadual e Federal, mediante a observância do 

conteúdo normativo do art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, e 

da Fazenda Pública Municipal, mediante a expedição de mandado, a 

respeito dos termos do inventário e, também, para que seja viabilizado o 

exercício de direitos fiscais e de crédito [626 do Código de Processo Civil]. 

Logo em seguida, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 16 de dezembro de 2019. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001109-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACY ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça mediante 

a expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de 

Just iça  de Mato  Grosso (www. t jmt . jus .b r )  no  menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme cada localidade selecionada 

para a realização da diligência.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006167-34.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO BACH PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO POLETTO OAB - SC17091 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEVAIR PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1006167-34.2019.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de dezembro de 2019. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006152-65.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FACCHINI S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CAIS OAB - SP97584-O (ADVOGADO(A))

BRUNO RAMPIM CASSIMIRO OAB - SP218164-O (ADVOGADO(A))

GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA OAB - MT23574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILEI SEBASTIAO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1006152-65.2019.8.11.0045. Intime-se a exequente, na 

pessoa do advogado constituído, via DJe, para que, no prazo de 20 (vinte) 

dias, providencie o pagamento das custas de distribuição da missiva e as 

despesas de locomoção do meirinho, sob pena de devolução da 

deprecata, independentemente de cumprimento. Não havendo 

manifestação e/ou pagamento no prazo, devolva-se. Havendo o 

pagamento das custas, intime-se o advogado para que, dentro do prazo, 

promova a juntada dos documentos necessários para a realização da 

diligência (petição inicial e despacho inicial). Lucas do Rio Verde/MT, em 

16 de dezembro de 2019. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005934-37.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO PIO XII (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DRIELLI CRISTINA LOPES DOS SANTOS OAB - SP390872 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO NEDI BATISTA (RÉU)
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Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005934-37.2019.8.11.0045. Intime-se a requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, deposite em Cartório o título de crédito, 

que instrui a demanda. Após, com lastro no teor do art. 334 do Código de 

Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, Determino a remessa 

do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que deverá realizar 

audiência de conciliação/mediação no dia 19 de fevereiro de 2020, às 14h. 

Intime-se o requerente. Proceda-se à citação e à intimação do réu. O 

prazo de 15 (quinze) dias, para oferecimento da contestação, será 

contabilizado a partir da data da realização da audiência de conciliação 

[art. 335, inciso I do Código de Processo Civil]. A falta de contestação 

acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. O 

comparecimento à audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio 

de representante, por meio de procuração específica, que outorgue 

poderes para transigir). A ausência injustificada à solenidade configura 

ato atentatório à dignidade da justiça e implica na imposição de multa, 

arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído a causa [art. 334, § 8.º do 

Código de Processo Civil]. As partes devem estar acompanhadas de 

advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º do Código de Processo 

Civil]. Concedo à requerente o benefício da assistência judiciária gratuita. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de dezembro de 2019. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37991 Nr: 3028-09.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS KONRADT E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME ROQUE STEFANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RAFAEL BUSS - 

OAB:7023-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANETHO BARRETO ARAUJO 

- OAB:14.183

 Processo n.º 3028-09.2010.811.0045 – CÓD. 37991.

Item I – Considerando-se que o executado, devidamente intimado a 

respeito da penhora, não apresentou manifestação/impugnação (fl. 213), 

DETERMINO a conversão da quantia em dinheiro, objeto da penhora, em 

pagamento da dívida. Expeça-se alvará de liberação da quantia em 

dinheiro, depositada nos autos (fls. 204), em favor da exequente.

Item II – Considerando-se a ausência de informações a respeito da 

existência de bens, passíveis de penhora, DETERMINO a realização de 

consulta, junto ao sistema RENAJUD, com o objetivo de obter informações 

acerca da existência de veículos em nome do executado.

Com a juntada do extrato, que segue em anexo, e demonstra que há, 

registrado no banco de dados do Detran, apenas um veículo automotor em 

nome do executado, o qual é de fabricação antiga e está gravado com o 

ônus da alienação fiduciária em garantia, intime-se a exequente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, decline se existe interesse na realização da 

penhora do bem e na inclusão da restrição administração e, também, 

promova o andamento no processo.

Item III – Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem acerca da compensação.

Item IV – Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 140046 Nr: 3477-20.2017.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCELEY DA SILVA VIEIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na petição inicial dos embargos à execução fiscal, por Joceley da Silva 

Vieira/ME contra a União, para o fim de:a) DECLARAR a prescrição do 

crédito tributário consubstanciado na CDA n.º 12 4 10 003359-11, e, com 

fundamento no art. 487, inciso II do Código de Processo Civil, JULGAR 

PARCIALMENTE EXTINTO O PROCESSO EXECUTIVO;b) PROCEDER a 

realização da exclusão da restrição judicial, relativa a função “circulação”, 

existente na margem do prontuário administrativo dos veículos descritos 

na fl. 104 dos autos da demanda executiva, com exceção do veículo 

objeto da penhora naqueles autos (Ford/F1000 Turbo XLT, placa 

AYY7779).c) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se 

o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.Custas integralizadas quando do ajuizamento da petição 

inicial.Com espeque no art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, 

ESTABELEÇO que a exequente/embargada deve ficar isenta do 

pagamento das custas judiciais.Com relação aos honorários de advogado 

decorrentes da sucumbência, com lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 

3.º do Código de Processo Civil, CONDENO a exequente/embargada no 

pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados no percentual de 10% do valor da causa, dado a natureza da 

ação, o trabalho desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo 

em que o processo tramitou.Transitada em julgado a decisão, translade-se 

cópia da decisão para os autos da demanda executiva. Após, arquive-se 

o processo.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 

02 de dezembro de 2019.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 160591 Nr: 6217-14.2018.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANETHO BARRETO ARAUJO, JAIME ROQUE 

STEFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS KONRADT E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANETHO BARRETO ARAUJO - 

OAB:14183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RAFAEL BUSS - 

OAB:7023-B/MT

 Ante o exposto, DETERMINO que se intime o exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promova a emenda da petição inicial e 

apresente memória de cálculo atualizada da dívida, de acordo com os 

parâmetros desta decisão e da sentença de mérito prolatada nos autos da 

demanda principal.Dado a vedação de decisão com base em fundamento a 

respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se 

manifestar (“decisão surpresa”) [art. 10 do Código de Processo Civil], 

INTIMEM-SE as partes litigantes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem acerca da possibilidade de compensação dos honorários 

advocatícios.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de dezembro de 

2019.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 104325 Nr: 957-58.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMEU TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, JOSÉ SANTANA 

LOPES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CRISTINA FERREIRA 

BORGES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR SOARES DE AMORIM 

SILVA - OAB:MT18.239, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 Por via de consequência, diante desta perspectiva, conclui-se que, por 

força de proposição lógica, a procedência da pretensão, produzirá 

consequências práticas contra a senhora Marilene Teixeira de Souza (a 

quem foi comunicada a venda do veículo). Logo, nesse diapasão de 

ideias, com lastro no conteúdo normativo do art. 115, paragrafo único do 

Código de Processo Civil, DETERMINO que o autor promova, no prazo de 

20 (vinte) dias, a citação da litisconsorte necessária Marilene Teixeira de 

Souza, sob pena de extinção do processo sem o julgamento do 

mérito.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 04 de dezembro de 2019. 
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Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 107572 Nr: 2615-20.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FQDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT

 Processo n.º 2615-20.2015.811.0045.

Conforme se evola do conteúdo da certidão juntada na fl. 77-verso dos 

autos, originada da carta precatória n.º 1030046-82.2019.8.11.0041, 

expedida neste processo, o ato de intimação do executado não se 

concretizou, visto que, por causa transitória, o oficial de justiça não 

localizou o devedor. Não há necessidade, portanto, de certificar-se este 

fato/ato processual, pois é “verificável” de plano. INDEFIRO, portanto, o 

pedido arquivado na fl. 82 dos autos.

DEFIRO o pedido que objetiva a obtenção de vista/carga do processo. 

Intime-se o digno advogado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 110195 Nr: 4055-51.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS AMARAL HEBEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MATEUS DOS 

SANTOS - OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 Processo n.º 4055-51.2015.811.0045.

Intime-se o advogado da parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

informe se existem outros herdeiros da ‘de cujus’ e, havendo, promova a 

habilitação dos interessados no processo.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92243 Nr: 6110-43.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABERLE & ROSSET LTDA-ME (D'ITALIA), 

JUNIOR ANDRÉ ABERLE, DAIANE ROSSET, ELMAR LUIZ ABERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, como forma de realizar a integração da sentença judicial 

proferida, ACOLHO EM PARTE os embargos declaratórios opostos por 

Renato Feliciano de Deus Nery, para o fim de DETERMINAR que o 

arbitramento/rateio dos honorários de sucumbência deve ser resolvido em 

ação própria/autônoma.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso [art. 1026 do Código de Processo 

Civil].Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de dezembro de 

2019.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 96572 Nr: 3200-09.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDALVA RAMOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEIXEIRA E ARAUJO EVENTOS E CURSOS 

LTDA, CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3200-09.2014.8.11.0045.

Com efeito, a Resolução TJ-MT/TP n.º 03/2018, que regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da Primeira e Segunda Instâncias do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, prevê, no art. 13, inciso II, que 

os pedidos de cumprimentos de sentença, de processos físicos, 

tramitarão em meio virtual, ainda que trate apenas da cobrança de 

honorários advocatícios.

Portanto, diante desta moldura, com fundamento na Resolução TJ-MT/TP 

n.º 03/2018, DETERMINO que eventual pedido de cumprimento de 

sentença, deve ser promovido através a utilização do Sistema PJe (sem 

necessidade do recolhimento de custas judiciais, pois configura 

complemento de fase processual), devendo ser distribuído para este Juízo 

e instruído com os documentos necessários (exibição/apresentação do 

título executivo judicial, memória de cálculo atualizada da dívida, etc.), 

observada as regras balizadas no art. 524 do Código de Processo 

Civil/2015. A parte interessada deverá providenciar a juntada, no presente 

processo, de cópia do protocolo do pedido de cumprimento de sentença, 

realizado junto ao Sistema PJe.

Proceda-se à intimação das partes litigantes, a respeito do retorno do 

processo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Após, 

arquive-se o processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 21945 Nr: 3203-42.2006.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA - ADM EXPORTADORA E 

IMPORTADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRTES SALETE PRANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - 

OAB:4735/MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE A DO AMARAL DE 

PAULA - OAB:MT 11.543 - A, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-A/MT

 Processo n.º 3203-42.2006.8.11.0045.

Com efeito, a Resolução TJ-MT/TP n.º 03/2018, que regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da Primeira e Segunda Instâncias do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, prevê, no art. 13, inciso II, que 

os pedidos de cumprimentos de sentença, de processos físicos, 

tramitarão em meio virtual, ainda que trate apenas da cobrança de 

honorários advocatícios.

Portanto, diante desta moldura, com fundamento na Resolução TJ-MT/TP 

n.º 03/2018, DETERMINO que eventual pedido de cumprimento de 

sentença, deve ser promovido através a utilização do Sistema PJe (sem 

necessidade do recolhimento de custas judiciais, pois configura 

complemento de fase processual), devendo ser distribuído para este Juízo 

e instruído com os documentos necessários (exibição/apresentação do 

título executivo judicial, memória de cálculo atualizada da dívida, etc.), 

observada as regras balizadas no art. 524 do Código de Processo 

Civil/2015. A parte interessada deverá providenciar a juntada, no presente 

processo, de cópia do protocolo do pedido de cumprimento de sentença, 

realizado junto ao Sistema PJe.

Proceda-se à intimação das partes litigantes, a respeito do retorno do 

processo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Após, 

arquive-se o processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,
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Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 30174 Nr: 79-46.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO NORTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON COPETTI, OELSON COPETTI, OILSON 

ANTÔNIO COPETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tomando-se em consideração que os executados-devedores não 

realizaram, de modo espontâneo, a entrega ou depósito da coisa, objeto 

do contrato celebrado entre as partes, com espeque no conteúdo 

normativo do art. 627 do Código de Processo Civil/1973 [art. 809 do Código 

de Processo Civil/2015], DETERMINO a conversão da ação de execução 

para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa.Por 

conseguinte, diante desta moldura, considerando-se que a metodologia, 

para efeito de elaboração do cálculo de liquidação da dívida, quantifica, de 

maneira objetiva e exata, a totalidade do valor da coisa e das perdas e 

danos e não deve se sujeitar a ajustamentos técnico-formais, DETERMINO 

que o valor da coisa e perdas e danos permaneça estabelecido na quantia 

em dinheiro correspondente a R$ 85.901,48 (oitenta e cinco mil, 

novecentos e um reais e quarenta e oito centavos), que deverá ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária segundo 

o INPC-Fipe.Providencie-se a regularização dos registros de distribuição 

do processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se 

trata de ação de execução por quantia certa.Proceda-se à citação dos 

executados para que, no prazo de 03 (três) dias, realizem a quitação da 

dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 do Código de 

Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, de depósito ou de caução, se oponham à execução, através de 

embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do Código de Processo 

Civil].A ausência de pagamento voluntário, no prazo de 03 (três) dias, 

acarretará: a) na expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 829, 

§ 1.º do Código de Processo Civil]; b) na inclusão de registro desabonador 

em cadastros de proteção ao crédito [art. 782, § 3.º do Código de 

Processo Civil].Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de dezembro de 

2019.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35574 Nr: 597-02.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR CASONATTO, SIMONE KOTHRADE 

CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHMIDT DE 

OLIVEIRA - OAB:87222, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:17224/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 Processo n.º 597-02.2010.811.0045.

Intime-se novamente o digno advogado, subscritor da petição juntada nas 

fls. 171/174 dos autos, para que, no prazo de 10 (dez) dias, providencie a 

juntada do instrumento de procuração hábil a documentar a regularidade 

da sua condição de advogado da executada Simone Kothrade Casonatto.

Com fundamento no conteúdo do art. 9.º do Código de Processo Civil, 

intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste a 

respeito do pedido juntado nas fls. 171/174 dos autos. Após, venham os 

autos conclusos para exame.

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117788 Nr: 8295-83.2015.811.0045

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Portanto, diante desta perspectiva, considerando-se que a sentença de 

mérito vulnerou a autoridade da coisa julgada, DECRETO a nulidade da 

sentença proferida nesta ação e, como consequência, DETERMINO o 

arquivamento do processo.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de 

dezembro de 2019.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112352 Nr: 5118-14.2015.811.0045

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CILDO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANILZA DE ALMEIDA VINCENSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5118-14.2015.811.0045.

Arquive-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 121339 Nr: 1270-82.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CELETEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS JACONE, GENEIR JACONE, GENECI 

JACONE, ELIANA BATISTA JACONE, GENIVAL JACONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Pereira 

Teixeira - OAB:OAB/SP 327.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT, LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES 

- OAB:11445-MT

 Processo n.º 1270-82.2016.811.0045.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

acerca da exceção de pré-executividade apresentada às fls. 130/136 dos 

autos. Após, venham conclusos para decisão.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 172526 Nr: 5340-40.2019.811.0045

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ARAUJO DE SOUZA, WELINTON SILVA 

SOUSA, LEANI DA SILVA SOUSA SALES, CLEIDIANE DA SILVA SOUSA, 

CRISTIANE DA SILVA SOUSA, GLEISI JHONNY DA SILVA SOUSA, 

CLEUBINHO DA SILVA SOUSA, CLESIANE DA SILVA SOUSA, MARIA 

ROSA DE SOUSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5340-40.2019.8.11.0045.

Com fundamento no teor do art. 385 e art. 442, ambos do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a produção da prova testemunhal e a coleta do 

depoimento pessoal dos autores, visto que a questão, objeto da lide, é 

fática e não puramente de direito. DESIGNO o dia 01 de abril de 2020, às 
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13h30min, para realização de audiência de instrução. Com fundamento no 

teor do art. 357, § 4.º do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentarem rol de testemunhas 

(que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, 

idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da 

residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão [art. 450 do 

Código de Processo Civil].

Incumbe ao advogado consti¬tuído pela parte informar ou intimar a 

testemunha arrolada acerca do agendamento da audiência de instrução, 

observadas as regras do art. 455 do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 82839 Nr: 2276-66.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA GORETI SACON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MENDES - 

OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A

 Processo n.º 2276-66.2012.811.0045.

Notifique-se o perito nomeado, encaminhando-se, via e-mail, a 

documentação solicitada.

Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 85620 Nr: 5225-63.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETRÓPOLIS S.A, CERVEJARIA 

PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CF TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE BORDIGNON DA SILVA 

- OAB:13282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT, SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - OAB:287251

 Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios e, como 

consequência, MANTENHO na íntegra o veredicto anteriormente 

lançado.Intime-se a autora/apelada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo 

Civil]. Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, para fins de exame da matéria.Intimem-se.Lucas 

do Rio Verde/MT, em 6 de dezembro de 2019.Cristiano dos Santos 

Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 100003 Nr: 5925-68.2014.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE SOUZA PERES, LEONARDO 

BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA 

PIRES - OAB:1.938-A/MT, Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - 

OAB:8617/MT

 Processo n.º 5925-68.2014.811.0045.

Traslade-se cópia do respeitável acórdão proferido nestes autos para os 

autos da ação principal de n.º 913-64.2000.811.0045, Cód: 4800. Após, 

arquive-se.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 160 Nr: 55-04.1998.811.0045

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFRÃO ARMAZÉNS GERAIS LTDA, HELMUTE 

AUGUSTO LAWISCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA LAWISCH 

CARGNELUTTI - OAB:6394-B/MT

 Processo n.º 55-04.1998.811.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 1199 Nr: 3-47.1994.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDO ANTÔNIO BACCIN, GLASSEI 

TEREZINHA BACCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI 

DE REZENDE - OAB:10955/MT, HEMELLY BURATTO - OAB:12243/MT, 

STELLA RENATA GABRIEL - OAB:MT/11.020-E

 Processo n.º 3-47.1994.811.0045.

Como medida de prudência, proceda-se a intimação, mediante a expedição 

de mandado judicial, do possuidor do bem imóvel penhorado acerca da 

realização da penhora do referido bem.

Com lastro no conteúdo do art. 9.º do Código de Processo Civil, intime-se o 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre o teor 

da petição arquivada na fl. 276 dos autos. Após, venham os autos 

conclusos para exame.

Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 4800 Nr: 913-64.2000.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA PERES, LEONARDO BRUNO 

VIEIRA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - 

OAB:1.938-A/MT, Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - 

OAB:8617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5925-68.2014.811.0045.

Intimem-se os exequentes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentem memória de cálculo atualizada da dívida nos termos da 

sentença de mérito juntada à fl. 584/585 dos autos.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho
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 Cod. Proc.: 6825 Nr: 3033-41.2004.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO 

BRASIL, HENRIQUE DA COSTA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOECHST DO BRASIL QUIMICA E FAR. S.A., 

SANOFI-A VENTES FARMACÊITICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:MT/3710, NAGIB KRUGER - OAB:4419/MT, RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA NUNES ROCHA - 

OAB:262.189/SP, RICARDO AZEVEDO SETTE - OAB:OAB/SP 138486-A, 

UBAJARA COLLETES - OAB:58.503

 Processo n.º 3033-41.2004.811.0045.

Como forma de preservar o contraditório, DETERMINO a intimação das 

partes litigantes para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, se 

manifestem acerca do conteúdo dos documentos juntados nas fls. 

581/582 dos autos. Após, venham os autos conclusos para decisão.

Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 9325 Nr: 690-09.2003.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS BALABAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, VASCO RIBEIRO GONÇALVES DE MEDEIROS - 

OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 Processo n.º 690-09.2003.811.0045.

Em atendimento ao princípio do contraditório [art. 9.º do Código de 

Processo Civil], intime-se o executado, através de seu advogado 

constituído, via Dje, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste 

sobre o pedido de conversão da ação em execução por quantia certa. 

Após, venham conclusos para decisão.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 12191 Nr: 982-57.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO JOÃO LEARDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MÁRCIO LEANDRO BOROVIEC, 

TATIANY SIQUEIRA DA SILVA BOROVIEC, LUIZ ANTONIO SIQUEIRA DA 

SILVA BOROVIEC- MENOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT, SILVIO ANTONIO FAVERO - OAB:4.283MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 301/2004.

Intime-se o exequente, mediante a expedição de carta com aviso de 

recebimento, registrando-se o endereço cadastrado no processo, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o andamento no processo, 

sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito [art. 485, 

inciso II e § 1.º do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 20395 Nr: 1728-51.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAZANA POSTO DE MOLAS E MECANICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691/MT, SOLEICA FATIMA GOES FERMINO DE LIMA - 

OAB:4.049/MT

 Processo n.º 1728-51.2006.811.0045.

Com lastro no conteúdo normativo do art. 40 da Lei n.º 6.830/1980, 

determino a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano. 

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 20784 Nr: 2100-97.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A-EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINIZ BRUNO BETELLA, NERI GUILHERME 

ARTMANN, VALDIR GIARETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6222, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUI EDUARDO SANO 

LAURINDO - OAB:OAB/MT 10128

 Processo n.º 2100-97.2006.8.11.0045.

Tendo em visa a alteração da denominação jurídica da companhia 

exequente, DEFIRO o pedido que visa à retificação da autuação do 

processo. Proceda-se as alterações nos registros do sistema APOLO e 

na autuação do processo, para o fim de constar “Banco Sistema S/A” no 

polo ativo da lide.

Considerando-se a ausência de liquidação voluntária da dívida, 

DETERMINO que se expeça certidão judicial comprobatória da dívida, para 

fins de apontamento de protesto e de inclusão de registro em cadastros 

de inadimplentes [art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo 

Civil].

Proceda-se à citação do executado Diniz Bruniz Betella, mediante a 

expedição de mandado (Rua das Araras) e carta precatória à Comarca de 

Nova Mutum/MT (Fazenda Jatobá), registrando-se os referenciais de 

endereço indicados na petição juntada nas fls. 293/294 dos autos, para 

que, no prazo de 03 (três) dias, concretize o pagamento integral da dívida 

alimentar, comprove que já o fez ou justifique a impossibilidade de realizar 

a quitação [art. 528 do Código de Processo Civil], sob pena de protesto da 

decisão judicial e de decretação da prisão civil pelo prazo de 01 (um) a 03 

(três) meses [art. 528, § 3.º do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98444 Nr: 4738-25.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELÉZIO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4738-25.2014.811.0045.

A requisição de informações, dirigida a entidades públicas, com o objetivo 

de amealhar elementos/dados privativos do devedor, para efeito de 

viabilizar a concretização da penhora de bens, justifica-se, tão somente, 

se exauridos todos os mecanismos extrajudiciais e administrativos, 

disponíveis ao exequente, para a obtenção de informações do executado 

[cf.: STJ, REsp n.º 659.127/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Gilson Dipp, j. 

23/11/2004; STJ, AgRg no REsp n.º 627.669/RS, 1.ª Turma, Rel.: Min. José 

Delgado, j. 19/08/2004].

Logo, diante desta moldura, tomando-se em consideração que existem 
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evidências que demonstram a adoção, por parte da exequente, de 

diligências com o objetivo de obter informações acerca da existência de 

bens passíveis de penhora, devido à falta de informações que assegurem 

a existência de bens passíveis de constrição judicial, DETERMINO a 

realização de consulta, junto ao sistema eletrônico InfoJud, com o objetivo 

de obter as duas últimas declarações de imposto de renda do executado. 

DETERMINO, também, a realização de nova e atualizada consulta, junto ao 

sistema RenaJud, com o objetivo de obter informações acerca da 

existência de veículos em nome do executado.

Com a juntada das respostas das consultas, intime-se a exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105222 Nr: 1399-24.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLING TRANSPORTES LTDA - ME, ORIDIO 

LUCIO ELGER

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

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1399-24.2015.811.0045.

Como medida de prudência e evitar a configuração de nulidade 

processual, por vício da citação, DETERMINO que se realizem buscas nos 

sistemas InfoJud/InfoSeg, Renajud e Siel, visando obter informações a 

respeito do atual endereço dos executados.

Com a juntada dos extratos, proceda-se à citação dos executados, 

mediante a expedição de carta precatória, registrando-se os referenciais 

de endereço indicados nos extratos dos sistemas que seguem em anexo, 

para que, no prazo de 03 (três) dias, realize a quitação da dívida, das 

custas e despesas processuais [art. 829 do Código de Processo Civil] ou, 

no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, de depósito 

ou de caução, se oponha à execução, através de embargos de devedor 

[art. 914 e art. 915, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 85727 Nr: 5379-81.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA APARECIDA MANESCO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5379-81.2012.811.0045.

Aguarde-se o julgamento definitivo do recurso de agravo de instrumento.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86620 Nr: 416-93.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI GELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERLISE MARCHIORI - 

OAB:20014/O, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT

 Processo n.º 416-93.2013.8.11.0045.

Considerando-se a existência de evidências que demonstram que a 

devedora, logo após o ajuizamento da ação de execução fiscal, 

concretizou o parcelamento do débito, o que acarreta na suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário [art. 151, inciso VI do Código Tributário 

Nacional], DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo por 90 

(noventa) dias. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88771 Nr: 2662-62.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LUIZ KUZNIEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2662-62.2013.811.0045.

Considerando-se a ausência de informações a respeito da existência de 

bens, passíveis de penhora, DETERMINO a realização de consulta, junto 

ao sistema RenaJud, com o objetivo de obter informações acerca da 

existência de veículos em nome do executado.

Com a juntada dos extratos, que seguem em anexo, e demonstram que o 

executado possui, registrado no banco de dados do Detran, apenas um 

veículo de fabricação antiga, gravado com o ônus da alienação fiduciária 

em garantia, intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

decline se há interesse na realização da penhora dos bens e na inclusão 

da restrição administração e, também, promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 09 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 27361 Nr: 1380-62.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO SCHICHL, EDERSON RAIMUNDO 

SCHICHL, EDEMAR EMILIO SCHICHL, LEILA CRISTINA SCHICHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANEREUTON THEODORO 

MOREIRA - OAB:MT/9.667-B

 Processo n.º 1380-62.2008.811.0045 – CÓD. 27361.

Item I – Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

providencie a juntada de cópia da matrícula atualizada do bem, com a 

averbação da penhora.

Item II – Considerando-se que a consumação da citação pessoal da 

executada, secundada com o exaurimento de todos os meios tradicionais 

de localização, inclusive através de pesquisa realizada em bancos de 

dados de natureza pública (fls. 169/170, 207, 215/217 e 235/236), se 

frustrou, com lastro no teor do art. 257, inciso I do Código de Processo 

Civil, DETERMINO que se proceda à citação da executada, mediante a 

expedição de edital. Estabeleço, com fundamento no art. 257, inciso III do 

Código de Processo Civil, prazo de 60 (sessenta) dias.

Item III – Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 09 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 132156 Nr: 6828-35.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE SILVA CASTRO, RANIELLY SANTIAGO DOS 

ANJOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILO CASTRO ARAÚJO ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT

 Processo n.º 6828-35.2016.811.0045.

Como medida de prudência e evitar a configuração de nulidade 

processual, por vício da citação, DETERMINO que se realizem buscas nos 

sistemas Renajud e Siel, visando obter informações a respeito do atual 

endereço do executado.

Com a juntada dos extratos, proceda-se à citação do executado, mediante 

a expedição de mandado e carta precatória, registrando-se os 

referenciais de endereços indicados nos extratos que segue em anexo e 

no documento arquivado na fl. 70 dos autos, para que, no prazo de 03 

(três) dias, concretize o pagamento integral da dívida alimentar, comprove 

que já o fez ou justifique a impossibilidade de realizar a quitação [art. 528 

do Código de Processo Civil], sob pena de protesto da decisão judicial e de 

decretação da prisão civil pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses [art. 

528, § 3.º do Código de Processo Civil].

Considerando-se a ausência de liquidação voluntária da dívida, 

DETERMINO que se expeça certidão judicial comprobatória da dívida 

atualizada, para fins de apontamento de protesto e de inclusão de registro 

em cadastros de inadimplentes [art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código 

de Processo Civil].

Expeça-se ofício ao INSS, com o objetivo de requisitar a remessa, no 

prazo de 10 (dez) dias, de informações sobre eventuais valores de 

salário-contribuição e de benefícios previdenciários ou assistenciais, 

auferidos pelo devedor. Expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal, com 

o intuito de requisitar a remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de 

informações sobre a existência de saldo de FGTS, depositado em nome do 

executado.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 133371 Nr: 7518-64.2016.811.0045

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE RICO, JULLIANY CRISTINA DO 

NASCIMENTO RONCATO RICO, NORIVAL RICO FILHO, SAMANTHA 

FRANÇA DOS ANJOS RICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO LUIZ NIERO - 

OAB:PR/11.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ALEXANDRE 

GUITIERRES - OAB:SP/237.773

 Processo n.º 7518-64.2016.8.11.0045.

A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar se as 

partes litigantes, devidamente intimadas, apresentaram alegações finais.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 36135 Nr: 1161-78.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÂNICA TERMOINDUSTRIAL CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJIOVANI THIAGO DOS SANTOS CERNECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11840/MT, WILLIAN ROBERTO PEREIRA - 

OAB:181378/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 Processo n.º 1161-78.2010.811.0045.

Com fundamento no conteúdo normativo do art. 921, inciso III do Código de 

Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo. 

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 119653 Nr: 363-10.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE RICO, NORIVAL RICO FILHO, 

SAMANTHA FRANÇA DOS ANJOS RICO, JULLIANY CRISTINA DO 

NASCIMENTO RONCATO RICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE GUITIERRES 

- OAB:SP/237.773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MINUZZE FERNANDES - 

OAB:55983/PR, MARCIO LUIZ NIERO - OAB:PR/11.333, RAFAEL 

MAZZER DE O. RAMOS - OAB:PR/36.389

 Processo n.º 7518-64.2016.811.0045.Tomando-se em consideração que 

os executados-devedores não realizaram, de modo espontâneo, a entrega 

ou depósito da coisa, objeto do contrato celebrado entre as partes, com 

espeque no conteúdo normativo do art. 627 do Código de Processo 

Civil/1973 [art. 809 do Código de Processo Civil/2015], DETERMINO a 

conversão da ação de execução para entrega de coisa incerta em 

execução por quantia certa.Por conseguinte, diante desta moldura, 

considerando-se que a metodologia, para efeito de elaboração do cálculo 

de liquidação da dívida, quantifica, de maneira objetiva e exata, a totalidade 

do valor da coisa e das perdas e danos e não deve se sujeitar a 

ajustamentos técnico-formais, DETERMINO que o valor da coisa e perdas e 

danos, na data do vencimento, permaneça estabelecido na quantia em 

dinheiro correspondente a R$ 223.958,25, que deverá ser acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês e correção monetária segundo o 

INPC-Fipe.Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do 

processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se 

trata de ação de execução por quantia certa.Proceda-se à citação dos 

executados para que, no prazo de 03 (três) dias, realizem a quitação da 

dívida, das custas e despesas processuais ou, no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de penhora, de depósito ou de caução, se 

oponham à execução, através de embargos de devedor [art. 914 e art. 

915, ambos do Código de Processo Civil].A ausência de pagamento 

voluntário, no prazo de 03 (três) dias, acarretará: a) na expedição de 

mandado de penhora e avaliação [art. 829, § 1.º do Código de Processo 

Civil]; b) na inclusão de registro desabonador em cadastros de proteção 

ao crédito [art. 782, § 3.º do Código de Processo Civil].Expeça-se ofício ao 

Juízo da 10.ª Vara Cível da Comarca de Londrina/PR, com a finalidade de 

solicitar informações acerca do atual estágio de andamento da ação n.º 

4267-35.2012.8.16.0014 – PROJUDI.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, 

em 9 de dezembro de 2019.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 119823 Nr: 462-77.2016.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DOS SANTOS LORENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, JL 

IMOBILIÁRIA E INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONATAN GOMES DUARTE - 

OAB:PR/71613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - 

OAB:7.691/MT

 Processo n.º 462-77.2016.811.0045.

Intime-se o autor para que, no prazo de 20 (vinte) dias, promova o 

andamento no processo, providenciando a juntada, e posterior exibição ao 

perito, dos exames solicitados. Após, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 29109 Nr: 3126-62.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI DE FÁTIMA PEREIRA GIMENEZ
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO NARCISO GUNTZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO MENDES - 

OAB:11341/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - OAB:2621/O

 Processo n.º 3126-62.2008.811.0045 – CÓD. 29109.

Item I – Considerando-se a ausência de liquidação voluntária da dívida, 

DETERMINO que se expeça certidão judicial comprobatória da dívida, para 

fins de apontamento de protesto e de inclusão de registro em cadastros 

de inadimplentes [art. 782, § 3.º do Código de Processo Civil].

Item II – Segundo a legislação de regência, a penhora deverá recair sobre 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos 

juros, das custas e dos honorários advocatícios [art. 831 do Código de 

Processo Civil].

Nesta senda, no caso em pauta, levando-se por linha de estima que o 

valor da execução perfaz o montante de R$ 305.959,36 (trezentos e cinco 

mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos), somado 

ao fato de que foi penhorado nos autos um imóvel avaliado no valor de R$ 

2.720.900,00 (dois milhões, setecentos e vinte mil e novecentos reais) (fls. 

155/158), não me parece proporcional/razoável, por ora, determinar-se 

uma segunda penhora, na medida em que a execução está inteiramente 

garantida e não há o enquadramento em qualquer das situações 

hipotéticas preconizadas no art. 851 do Código de Processo Civil. Diante 

disto, INDEFIRO, nesta quadra processual, o pedido de buscas, através 

dos Sistemas RenaJud, BacenJud e InfoJud, de bens que compõem o 

patrimônio do executado passíveis de penhora (fls. 168/169).

Item III – Proceda-se a intimação do executado, mediante a expedição de 

mandado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca do 

teor da avaliação.

 Item IV – Intimem-se.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35861 Nr: 875-03.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO NARCISIO GUNTZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - 

OAB:OAB-MT/2621

 Processo n.º 875-03.2010.811.0045 – CÓD. 35861.

Item I – Trata-se de cumprimento de sentença que visa a execução dos 

honorários advocatícios. Assim, tendo em vista que a defesa da 

embargada foi promovida de forma conjunta pelos advogados Marco 

Antônio Mendes e Lidiane Paula de Sousa (‘vide’ procuração acostada à fl. 

11 dos autos da demanda executiva que tramita em apenso sob o n.º 

3126-62.2008.811.0045, código 29109, e substabelecimento acostado à fl. 

47 dos presentes autos), DETERMINO que se proceda a alteração dos 

dados e informações relativas aos cadastros de partes no presente 

processo, com o objetivo de incluir no polo ativo o advogado Marco 

Antônio Mendes.

Item II – Considerando-se a ausência de liquidação voluntária da dívida, 

DETERMINO que se expeça certidão judicial comprobatória da dívida, para 

fins de apontamento de protesto e de inclusão de registro em cadastros 

de inadimplentes [art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo 

Civil].

Item III – Tendo em vista que o número de CPF do executado informado no 

processo é inválido (‘vide’ fl. 13 e extrato anexo), o que impede a consulta 

nos bancos de dados disponíveis para obtenção de informações de bens 

passíveis de penhora, DETERMINO que se intime os exequentes para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, informem nos autos o número de CPF do 

executado. Após, voltem-me os autos conclusos para análise do pedido 

de bloqueio de valores.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 100793 Nr: 6525-89.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTNORTE TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA ME, ORIDIO LUCIO ELGER

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

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6525-89.2014.811.0045.

Como medida de prudência e evitar a configuração de nulidade 

processual, DETERMINO que se realizem buscas nos sistemas 

InfoJud/InfoSeg e Renajud, visando obter informações a respeito do atual 

endereço da executada RT Norte Transportes Rodoviários Ltda-ME.

Com a juntada dos extratos, que seguem no anexo, proceda-se a citação 

da executada, mediante a expedição de mandado e carta precatória, 

registrando-se todos os referenciais de endereços indicados nos extratos 

dos sistemas anexos, para que, no prazo de 03 (três) dias, realize a 

quitação da dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 do 

Código de Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, de depósito ou de caução, se oponha à 

execução, através de embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do 

Código de Processo Civil].

D’outra banda, em relação ao executado Oridio Lucio Elger, considerando 

que o executado não foi localizado, em princípio, por ausência/causa 

transitória (‘vide’ certidão do oficial de justiça acostada à fl. 91), 

DETERMINO que se expeça nova carta precatória à Comarca de Várzea 

Grande/MT, com o objetivo de proceder à citação do executado, devendo, 

o oficial de justiça, caso presentes os requisitos previstos no art. 252 do 

Código de Processo Civil, realizar a citação do executado por hora certa.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117261 Nr: 7972-78.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DIER, JOSÉ MIGUEL DIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROFÉRTIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13412-A/MT, VINICIUS DIOGO SHIRMER DE PAULA - 

OAB:15079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:MT/8.140-B

 Processo n.º 7972-78.2015.8.11.0045.

Com efeito, a Resolução TJ-MT/TP n.º 03/2018, que regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da Primeira e Segunda Instâncias do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, prevê, no art. 13, inciso II, que 

os pedidos de cumprimentos de sentença, de processos físicos, 

tramitarão em meio virtual, ainda que trate apenas da cobrança de 

honorários advocatícios.

Portanto, diante desta moldura, com fundamento na Resolução TJ-MT/TP 

n.º 03/2018, DETERMINO que eventual pedido de cumprimento de 

sentença, deve ser promovido através a utilização do Sistema PJe (sem 

necessidade do recolhimento de custas judiciais, pois configura 

complemento de fase processual), devendo ser distribuído para este Juízo 

e instruído com os documentos necessários (exibição/apresentação do 

título executivo judicial, memória de cálculo atualizada da dívida, etc.), 

observada as regras balizadas no art. 524 do Código de Processo 

Civil/2015. A parte interessada deverá providenciar a juntada, no presente 

processo, de cópia do protocolo do pedido de cumprimento de sentença, 

realizado junto ao Sistema PJe.

Proceda-se à intimação das partes litigantes, a respeito do retorno do 

processo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Após, 

arquive-se o processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 93144 Nr: 373-25.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA BRAGA LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 373-25.2014.811.0045.

Considerando-se que a exequente Maria Francisca Braga Luiz faleceu 

sem deixar bens a partilhar (fl. 226), como forma de prestigiar a 

aplicabilidade dos princípios da celeridade processual e da 

instrumentalidade das formas, considero que a habilitação pode, 

perfeitamente, ser promovida nos autos da ação principal, dispensando-se 

a instrumentalização mediante ação autônoma, a que faz menção o art. 

687 do Código de Processo Civil. Logo, com fundamento no conteúdo do 

art. 75, inciso VII do Código de Processo Civil, DEFIRO a sucessão 

processual da ‘de cujus’ Maria Francisca Braga Luiz pelos herdeiros 

Olessandro Braga Luiz, Oleandro Braga Luiz e Ueriton Braga Luiz, 

exclusivamente para o fim de representá-lo nos autos da presente ação 

[art. 110 e art. 692, ambos do Código de Processo Civil].

Procedam-se as alterações nos registros e na autuação do feito.

Com lastro no conteúdo do art. 9.º do Código de Processo Civil, intimem-se 

os exequentes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre o 

teor da petição arquivada nas fls. 243/250 dos autos. Após, venham os 

autos conclusos para exame.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35627 Nr: 647-28.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA BRAGA LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 647-28.2010.811.0045.

Considerando-se que a exequente Maria Francisca Braga Luiz faleceu 

sem deixar bens a partilhar (fl. 254), como forma de prestigiar a 

aplicabilidade dos princípios da celeridade processual e da 

instrumentalidade das formas, considero que a habilitação pode, 

perfeitamente, ser promovida nos autos da ação principal, dispensando-se 

a instrumentalização mediante ação autônoma, a que faz menção o art. 

687 do Código de Processo Civil. Logo, com fundamento no conteúdo do 

art. 75, inciso VII do Código de Processo Civil, DEFIRO a sucessão 

processual da ‘de cujus’ Maria Francisca Braga Luiz pelos herdeiros 

Olessandro Braga Luiz, Oleandro Braga Luiz e Ueriton Braga Luiz, 

exclusivamente para o fim de representá-lo nos autos da presente ação 

[art. 110 e art. 692, ambos do Código de Processo Civil].

Procedam-se as alterações nos registros e na autuação do feito.

Intimem-se os exequentes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

providenciem a juntada da memória de cálculo atualizada da dívida, 

segundo os parâmetros estabelecidos na sentença de mérito proferida na 

ação de embargos à execução.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83391 Nr: 2877-72.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CILDO CAMPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANILZA ALMEIDA VINCENSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO JOSE ROSSATO 

JUNIOR - OAB:8599/MS, LEONARDO FURTADO LOUBET - OAB:9444/MS

 Processo n.º 2877-72.2012.811.0045.

Intime-se o requerente para que, no prazo de 20 (vinte) dias, proceda ao 

pagamento das custas e emolumentos, informados na fl. 966-v dos autos, 

referentes à realização da averbação.

Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35741 Nr: 759-94.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO MIGUEL FUMAGALLI, MARILENE LECI 

FUMAGALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERÊNDIRAH MÁXIMA DE 

BALBINO E TRINDADE - OAB:MT/22.046-O, RAFAELA DJOANA 

CAVALLI - OAB:19.910/O, SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE - 

OAB:74307B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 Processo n.º 759-94.2010.811.0045.

Com fundamento no conteúdo do art. 9.º do Código de Processo Civil, 

intimem-se os exequentes para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, se 

manifestem acerca do conteúdo do pedido juntado nas fls. 607/616 dos 

autos. Após, venham os autos conclusos para exame.

Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39005 Nr: 4033-66.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFEFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:MS/11.060-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4033-66.2010.811.0045.

INDEFIRO o pedido acostado à fl. 168, na medida em que já foi tentada a 

citação da executada nos endereços informados no processo (fls. 95/96, 

99/103 e 166).

 Diante disso, como medida de prudência e evitar a configuração de 

nulidade processual, por vício da citação, DETERMINO que se realizem 

buscas no sistema Renajud, visando obter informações a respeito do atual 

endereço da executada.

Com a juntada dos extratos, que seguem no anexo, que evidenciam que a 

executada se encontra em lugar incerto e não-sabido, com lastro no teor 

do art. 257, inciso I do Código de Processo Civil, DETERMINO que se 

proceda à citação da executada, mediante a expedição de edital. 

Estabeleço, com fundamento no art. 257, inciso III do Código de Processo 

Civil, prazo de 60 (sessenta) dias.

Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 09 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37766 Nr: 2803-86.2010.811.0045

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

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

 PARTE AUTORA: ADÃO DA SILVA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOCLESIO MARIA DOS SANTOS, EVANIRA 

COSTA DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LUCHINA GONÇALVES 

- OAB:66227, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A, 

GUILHERME ANTONIO ABBOUD PONTES - OAB:OAB/PR 61.923, HEITOR 

PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, JOISIANE JESSICA OLIVEIRA 

PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, Valterlei Cristiano Miquelin - 

OAB:14307/MT

 Processo n.º 2803-86.2010.8.11.0045.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 207 dos autos, 

encaminhando-se os documentos indicados no documento juntado na fl. 

210-verso dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95290 Nr: 2127-02.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA MARIA BALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLUCY PEREIRA DA SILVA - 

OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2127-02.2014.811.0045 – CÓD. 95290.

Considerando-se que a dissolução das matérias/pontos polêmicos 

depende de conhecimento especial técnico, com espeque no teor do art. 

510 do Código de Processo Civil, NOMEIO como perito, para atuar no 

processo, Aldo Nuss, que deverá ser intimado acerca da nomeação. 

Intime-se o ‘expert’ para, aceitando a nomeação, indicar data para 

realização da perícia e informar o valor dos honorários.

Na etapa de liquidação de sentença, por arbitramento, as despesas 

relativas ao pagamento dos honorários do perito devem ser suportados 

pelo devedor. O Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, 

firmou a compreensão, através do julgamento do Recurso Especial n.º 

1.274.466/SC, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, de 

que: “(…) (1.3) ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por 

arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais’ (…)”. Por conseguinte, ESTABELEÇO que as 

despesas da remuneração do ‘expert’ deverão ser arcadas pelo requerido 

que deverá ser intimado para, logo após a indicação do valor dos 

honorários, promover o depósito do valor em Juízo.

ESTABELEÇO que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade.

Intimem-se as partes litigantes para que, caso queiram, arguam o 

impedimento ou suspeição do perito, apresentem quesitos e/ou indiquem 

assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465, § 1.º do 

Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 09 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 120217 Nr: 644-63.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14.187/MT

 Processo n.º 644-63.2016.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Edyen Valente 

Calepis contra NS Comércio de Bebidas Ltda. ME, que visa a satisfação da 

obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que 

inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida 

que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará de levantamento da quantia em dinheiro depositada no 

processo em benefício de NS Comércio de Bebidas Ltda. ME.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35790 Nr: 808-38.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPT, MS, JFD, OL, EDLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Águeda Doretéia Domanski 

Jacob - OAB:OAB/Mt 8158, Gilberto Jacob - OAB:11414/MT, Hélio 

Francisco Sauer - OAB:OAB/RS 11.305, Sérgio Henrique 

Staniszewski - OAB:OAB/MT 12972-A, SÉRGIO STANISZEWSKI - 

OAB:MT12972-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 Processo n.º 808-38.2010.811.0045.

Intime-se, novamente, o executado para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente os documentos faltantes (fl. 587-v), nos termos da decisão 

juntada à fl. 589 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 122987 Nr: 2073-65.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO TEMPO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LÚCIA MIQUELIN - 

OAB:5.885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:13461-A/MT, EDSON SALLES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 21.382, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13412-A/MT

 Processo n.º 2073-65.2016.811.0045.

INDEFIRO o pedido de extinção parcial do processo. Acontece que a 

decisão de mérito, proferida no âmbito da ação de mandado de segurança 

n.º 2947-84.2015.811.0045, código 108210, não transitou em julgado. É, 

portanto, precoce e, ao mesmo tempo, totalmente precipitado determinar a 

extinção do processo, com fundamento em decisão judicial, proferida em 

outra ação, que ainda não se sujeitou aos efeitos da “preclusão máxima”.

Apesar de constar o registo de andamento no sistema APOLO, os autos 

físicos deste processo e da execução fiscal n.º 2073-65.2016.811.0045, 

código 122987, que tramita em apenso, não estão apensados ao processo 

n.º 4792-54.2015.811.0045, código 111750. Por conseguinte, proceda-se 

ao “apensamento físico” deste processo aos autos da ação n.º 

4792-54.2015.811.0045, código 111750.
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A escrivania deverá elaborar certidão, com o intuito de atestar se a 

exequente, devidamente intimada, apresentou manifestação com relação a 

petição juntada nas fls. 353/429 dos autos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 152002 Nr: 1084-88.2018.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVO TEMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SALLES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 21.382, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1084-88.2018.811.0045.

INDEFIRO o pedido de julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Acontece que a decisão de mérito, proferida no âmbito da ação 

de mandado de segurança n.º 2947-84.2015.811.0045, código 108210, 

não transitou em julgado. É, portanto, precoce e, ao mesmo tempo, 

totalmente precipitado determinar a extinção do processo, com 

fundamento em decisão judicial, proferida em outra ação, que ainda não se 

sujeitou aos efeitos da “preclusão máxima”.

Apesar de constar o registo de andamento no sistema APOLO, os autos 

físicos deste processo e da execução fiscal n.º 2073-65.2016.811.0045, 

código 122987, que tramita em apenso, não estão apensados ao processo 

n.º 4792-54.2015.811.0045, código 111750. Por conseguinte, proceda-se 

ao “apensamento físico” deste processo aos autos da ação n.º 

4792-54.2015.811.0045, código 111750.

Com lastro no conteúdo do art. 9.º do Código de Processo Civil, intime-se a 

empresa embargante para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

sobre o teor da petição, que objetiva a produção da prova emprestada, 

arquivada nas fls. 349/372 dos autos.

Após, cumpridas todas as diligencias, venham os autos conclusos para 

novo exame.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 94483 Nr: 1423-86.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1426-86.2014.811.0045.

Considerando-se que já foi agendada data para realização de perícia 

perante o Juízo Deprecado, como forma de dar celeridade ao andamento 

no processo, DETERMINO que se proceda à intimação da requerente, 

através da advogada constituída, via DJe, para que tome ciência acerca 

da data da perícia.

Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de dezembro de 2019.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96841 Nr: 3416-67.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KUNH DO BRASIL S/A - IMPLEMENTOS AGRICOLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGÍDIO RAUL VUADEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR MIQUELIN - OAB:MT 

4.613

 Intimo a parte EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste acerca da petição de fl. 81

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35922 Nr: 938-28.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE IZELINO ALESSI VITORIO, MARIA VARAL 

ALESSI, DELMAR ALESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE 

REZENDE - OAB:10955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 Nos termos da sentença de fl. 459, INTIMO o banco EXECUTADO para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, forneça os dados bancários para 

expedição do competente alvará

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006190-77.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TAIANA ALVES PARDIM CARRASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA WILLIAM DA COSTA DUARTE OAB - MT20481/O 

(ADVOGADO(A))

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT OAB - MT24465/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CARRASCO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1006190-77.2019.8.11.0045. 1. Da Guarda. Como forma de 

concretizar a aplicação do princípio da prevalência e da preservação dos 

interesses da criança e do adolescente [art. 203, inciso I, art. 205, art. 226 

e art. 227, todos da CRFB/88 e art. 6.º da Lei n.º 8.069/1990], deflui-se, 

por inferência racional, que o menor deve ser criado no ambiente que 

melhor assegure o bem-estar físico, psicológico e espiritual. Alterações 

drásticas na guarda de menor devem ser evitadas, visto que, como regra, 

são prejudiciais à criança, na medida em que acarretam modificação da 

rotina de vida e de seus referenciais e podem originar transtornos 

emocionais e/ou traumas psicológico, decorrentes da inserção em meio ao 

qual não está acostumada a conviver. Isso significa dizer, por força de 

proposição lógica, que, sem a demonstração de fato novo superveniente, 

relevante e grave, hábil a comprovar que o menor se encontra em 

situação de risco, não se mostra prudente realizar a modificação da 

guarda. Segundo os informes produzidos no processo, é possível divisar 

que subsistem evidências concretas que demonstram que a requerente 

possui a guarda de fato dos menores desde o término do relacionamento 

do casal. Esta circunstância caracteriza a plausibilidade do direito (‘fumus 

boni iuris’). 2. Dos Alimentos dos filhos. Partindo da premissa de que a 

prestação alimentar deve ser arbitrada de acordo com a instituição de 

liame de proporcionalidade, traçado entre a necessidade de quem postula 

e o exame das condições econômico-financeiras de quem é chamado a 

prestá-la [art. 1.694, § 1.º do Código Civil], dado à demonstração da 

necessidade dos infantes em auferir/receber alimentos e tomando-se em 

consideração que o requerido, em 14/04/2015, quando adquiriu imóvel 

avaliado em R$ 625.000,00, declarou auferir renda de R$ 17.000,00 

(evento nº 27369582 – pág. 3), bem como possui em seu nome a empresa 

Cientec, com capital social de R$ 300.000,00 (evento nº 27369583 – págs. 

1/2), considero que, ao menos por ora, os alimentos provisórios devam 

ser fixados na proporção equivalente a 3 (três) salários mínimos, patamar 

que melhor se adapta as condições econômicas que o requerido desfruta 

e as necessidades dos alimentados, que frequentam o Colégio La Salle 

Lucas do Rio Verde (evento nº 27369585 – págs. 1/2). 3. Dos alimentos 

da ex-cônjuge. De efeito, a obrigação alimentar entre ex-cônjuges é 
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proveniente do dever de solidariedade e de mútua assistência [art. 1.694 e 

art. 1.566, inciso III, ambos do Código Civil]. São três, portanto, os 

pressupostos para incidir a obrigação alimentar: a relação conjugal, a 

necessidade e incapacidade de se sustentar por si próprio, e a 

possibilidade de fornecer alimentos de parte do obrigado. Compulsando o 

material cognitivo produzido no processo, mormente o teor dos 

documentos encartados nos eventos nº 27369587, 27369588, 27369590 

e 27370791, deflui-se, em um juízo de cognição sumária, que a requerente 

vem exercendo a gestão/administração da empresa/filial Cientec, 

estabelecida em Lucas do Rio Verde/MT, enquanto que o requerido 

permanece na gestão/administração da matriz e da outra filial, 

estabelecidas em Sinop/MT e Sorriso/MT. Por via de consequência, diante 

deste cenário, levando-se por linha de estima que a requerente dispensa a 

fixação de verba alimentar desde que permaneça à frente dos negócios 

da empresa estabelecida em Lucas do Rio Verde/MT, considero que, pelo 

menos neste momento processual, deva ser mantida a situação fática 

existente. Importante ponderar, ainda, que a requerente pretende com a 

partilha dos bens ficar com referido estabelecimento. Nesse passo, é 

recomendável e apropriado que se mantenha o ‘status quo’ da situação, 

em observância ao princípio ‘quieta non movere’, que aconselha a 

manutenção da situação fática já existente ao tempo da propositura da 

demanda. Nada impede, porém, a reanálise do pedido de fixação de 

alimentos, caso a requerente encontre empecilhos, criados pelo requerido, 

para administrar os negócios da empresa. Ante o exposto, à luz do 

requisito da probabilidade do direito previsto pelo art. 300 do Código de 

Processo Civil/2015, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência 

postulada, para o fim de: a) Determinar a guarda provisória, por prazo 

indeterminado, dos menores Tainá Alves Carrasco e Kaleb Carrasco, em 

favor da genitora Taiana Alves Pardim Carrasco, com espeque no art. 33, 

§ 2.º e art. 35, ambos da Lei n.º 8.069/1990; b) Fixar os alimentos 

provisórios, devidos pelo requerido aos menores, na proporção 

equivalente a 3 (três) salários mínimos, contabilizados a partir da data da 

citação, com base no disposto no art. 1.694 e no art. 1.695, ambos do 

Código Civil; c) Determinar a manutenção da requerente Taiana Alves 

Pardim Carrasco na gestão/administração da empresa Cientec – Centro 

Integrado de Ensino Técnico Eireli – ME, filial de Lucas do Rio Verde/MT, 

cabendo ao requerido realizar todos os atos necessários para a 

continuidade da empresa. Com lastro no teor do art. 695 do Código de 

Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, Determino a remessa 

do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que deverá realizar 

audiência de conciliação/mediação para o dia 04 de março de 2020, às 

10h30min. Intime-se a requerente. Proceda-se à citação e à intimação do 

réu, mediante carta precatória. O prazo de 15 (quinze) dias, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. O processo deverá tramitar em segredo de 

justiça [art. 189, inciso II do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 14 de dezembro de 2019. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005030-17.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DARCISIO TABILE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

RAFAELA TABILE OAB - MT25173/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR KREIN (RÉU)

AMPARA PET SHOP LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005030-17.2019.8.11.0045. Como é cediço, somente a 

parte dispositiva da sentença é atingida pela coisa julgada material. 

Portanto, os fundamentos de fato e de direito em que se basearam a 

sentença não são alcançados pela coisa julgada, podendo ser 

reapreciados/reexaminados. Interpretação que resulta da exegese do art. 

504, incisos I e II do Código de Processo Civil [STJ – AgRg no REsp 

1498093/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 

16/06/2015, DJe 25/06/2015]. Pois bem. Cotejando o manancial informativo 

encartado aos autos, deduz-se que fora prolatada sentença que deliberou 

por homologar o acordo celebrado entre as partes e extinguir o processo. 

Porém, por erro material, ocasionado pelo excesso de trabalho, parte dos 

fundamentos invocados na fundamentação da sentença não dizem 

respeito ao objeto do processo. Diante disto, Reformo parcialmente a 

sentença acostada no ID n.º 27038807 para o fim de Estabelecer que a 

fundamentação da sentença passa a ter a seguinte redação: 

"Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida (ID n.º 26872757, págs. 1/2). Cumpre destacar, 

também, que, conforme se extrai do conteúdo do termo de acordo, não 

foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a 

pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação 

da transação civil, visto que em consonância com os ditames legais". 

Mantenho incólumes as demais disposições da sentença. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de dezembro de 2019. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110860 Nr: 4352-58.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO DEYVIDE DE BRITO, Cpf: 

60194224376, Rg: 0387011920107, Filiação: Iraci Rodrigues de Sousa e 

Antonio Alves de Brito, data de nascimento: 16/05/1989, brasileiro(a), 

natural de Presidente Dutra-MA, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado ANTONIO DEYVIDE 

DE BRITO, qualificado nos autos, na prática do crime descrito no artigo 

217-A, caput, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código 

Penal.DA FIXAÇÃO DA PENAA pena prevista para o crime de estupro de 

vulnerável (art. 217-A, do CP) é de reclusão de 08 (oito) a 15 (quinze) 

anos.Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente 

as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, não 

vislumbro a necessidade de maiores reprovações. Desta forma, fixo a 

pena base no mínimo legal, ou seja, em 08 (oito) anos de reclusão.Na 

segunda fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias agravantes 

ou atenuantes de pena a serem ponderadas.Na terceira e última fase, 

inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem 

ponderadas, motivo pelo qual encontro a pena definitiva de 08 (oito) anos 

de reclusão. Considerando que as circunstancias e o modus operandi são 

semelhantes, aplico a pena acima encontrada para os dois crimes de 

estupro de vulnerável.Por força do disposto no artigo 71, “caput”, do 

Código Penal, aplico a pena de um dos crimes, vez que idênticas, 

aumentada na fração de 1/6 (um sexto), haja vista a quantidade de 

infrações penais (02), encontrando a pena de 09 (nove) anos e 04 
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(quatro) meses de reclusão.Fixo o regime de pena inicialmente fechado, 

nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do CP.Incabível a substituição da 

pena (art. 44, do CP) e sursis (art. 77, do CP). Disposições finaisCondeno 

o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Suspendo tal 

cobrança por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, vez que 

assistido pela Defensoria Pública, com a ressalva do artigo 12 da Lei nº 

1060/50.Considerando que o acusado respondeu o presente processo em 

liberdade, mantenho-o nessa situação no caso de eventual recurso. Deixo 

de fixar valor mínimo para reparação de eventuais danos causados pela 

infração penal (artigo 387, inciso IV, do CPP), haja vista a ausência de 

pedido formal, sob pena de violação a princípios processuais 

comezinhos.Comunique-se a representante legal da vítima acerca da 

presente sentença (art. 201, § 2º, do CPP).P.R.I. Transitada em julgado, 

certifique-se, em seguida procedam-se aos seguintes atos: 1) Oficie-se 

ao Instituto de Identificação Nacional e Estadual; 2) Anote-se no Sistema 

Apolo; 3) Comunique-se ao TRE/MT; 4) Expeça-se Guia de Execução Penal 

Definitiva, encaminhando-a ao Juízo Competente; 5) Lance o nome do réu 

no rol dos culpados; 6) Cumpram-se as demais determinações previstas 

na CNGC/MT.Após, arquive-se o presente feito, com as cautelas de 

estilo.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 13 de dezembro de 2019

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 170746 Nr: 4088-02.2019.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO DA GUIA VIEIRA DE SOUZA, 

LAURINICE ERVINA DA GUIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS DANIEL DINIZ - 

OAB:20265/O

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR os acusados SANDRO DA 

GUIA VIEIRA DE SOUZA E LAURINICE ERVINA DA GUIA PEREIRA, 

qualificados nos autos, na prática dos crimes descritos no artigo 33, 

“caput”, e no artigo 35, “caput”, ambos da Lei nº 11.343/2006; 

ABSOLVENDO-OS da prática do crime descrito no artigo 12, da Lei nº 

10.826/03, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo 

Penal.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138819 Nr: 2706-42.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR CEZAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JÉSSICA ALVES CAETANO, Filiação: 

Anízia Alves Caetano, data de nascimento: 21/05/1998, brasileiro(a), 

natural de Cáceres-MT, solteiro(a), menor. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: A seguir, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte 

sentença:”Vistos etc.,RELATÓRIOO Ministério Público Estadual ofereceu 

denúncia contra o acusado Junior Cezar da Silva, qualificado nos autos, 

dando-o como incurso no crime descrito no artigo 150, § 1º, do Código 

Penal, com as implicações da Lei nº. 11.340/2006.Após regular tramitação 

processual, em sede de debates orais, o respeitável membro do Ministério 

Público Estadual requereu a procedência integral da denúncia. Por seu 

turno, a ilustre Defesa pugnou pela absolvição do réu por falta de provas 

para a condenação (art. 386, VII, do CPP).FUNDAMENTAÇÃONão havendo 

preliminares, passo a analisar o mérito.Analisando detidamente os autos, 

tenho que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se extreme de 

dúvidas, haja vista o contido no auto de prisão em flagrante delito de fl. 05, 

no boletim de ocorrência de fl. 06/07, e no auto de descrição e 

constatação de local de crime de fl. 23, ilustrado pela fotografia de fl. 

24.Somam-se a isso, as declarações da testemunha Adilson Conceição 

Assis em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme 

se pode observar na gravação audiovisual constante no CD em 

anexo.Acrescentem-se, por oportuno, as declarações na Delegacia de 

Polícia das testemunhas Adilson Conceição Assis (fls. 08/09) e Hismael 

Samário Silva (fls. 10/11), e da vítima Jessica Alves Caetano (fls. 

37/38).Assim sendo, a tese defensiva não merece guarida, pois as provas 

produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliada 

às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico 

e coeso no sentido da existência do crime em apreço e da efetiva 

participação do acusado, nos exatos termos da denúncia.Logo, a 

condenação do réu pela prática do crime em apreço é medida que se 

impõe.DISPOSITIVOISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgoPROCEDENTE a Peça Inicial Acusatória, para CONDENAR o acusado 

JUNIOR CESAR DA SILVA, qualificado nos autos, na prática do crime 

descrito no artigo 150, § 1º, do Código Penal, com as implicações da Lei 

nº. 11.340/2006.DA DOSIMETRIA DA PENAA pena prevista para o crime 

descrito no artigo 150, § 1º, do Código Penal é de detenção de 06 (seis) 

meses a 02 (dois) anos, além da pena correspondente à violência. Na 

primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as 

circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, não 

vislumbro a necessidade de maiores reprovações. Desta forma, fixo a 

pena base no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção.Na 

segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância 

agravante da violência doméstica contra a mulher na forma da lei, 

conforme prova oral alhures citada, e de consequência, agravo a pena em 

25 (vinte e cinco) dias de detenção.Desta forma, encontro a pena 

provisória de 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.Na 

terceira e última fase, não havendo causas de aumento ou de diminuição 

de pena, torno definitiva a pena de 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) 

dias de detenção.Fixo o regime de pena inicialmente aberto, nos termos do 

artigo 33, caput, do CP.Incabível substituição por pena restritiva de direito 

e sursis, por tratar-se de violência doméstica ou familiar contra mulher (Lei 

nº 11.340/2006).Disposições FinaisCondeno o réu ao pagamento das 

custas e despesas processuais, contudo suspendo a cobrança por ser 

beneficiário da assistência judiciária gratuita, vez que assistido pela 

Defensoria Pública, com a ressalva do artigo 12 da Lei nº 1060/50.Tendo 

em vista que o acusado respondeu o processo em liberdade e não 

estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, mantenho-o solto 

no caso de eventual recurso.Incabível reparação de dano (art. 387, inciso 

IV, do CPP), por ausência de pedido formal, sob pena de violação de 

princípios processuais comezinhos.Sentença publicada em 

audiência.Intime-se a ofendida na forma da lei.Certificado o trânsito em 

julgado, procedam-se os seguintes atos: 1) Anote-se no Sistema Apolo; 2) 

Oficie-se ao Instituto de Identificação Nacional e Estadual; 3) Oficie-se ao 

TRE/MT; 4) Lance o nome do réu no rol dos culpados; 5) Expeça-se guia 

de execução penal definitiva, encaminhando-a ao juízo competente; 6) 

Atendam-se as demais determinações constantes na CNGC/MT.Após, 

arquive-se com as cautelas de estilo.Cumpra-se”.Nada mais havendo a 

consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 16 de dezembro de 2019

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006161-27.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PADUA INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME 
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(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXATA - CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 06/02/2020 Hora: 15:30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006172-56.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JERRY ATAYDE ALVES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 06/02/2020 Hora: 15:45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006189-92.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAEKYSAN DOS SANTOS FERNANDES DE ARAUJO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR OAB - MT20055-O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN GONCALVES DA SILVA OAB - MT18400/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONEI PRIESTER (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 06/02/2020 Hora: 16:00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006191-62.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER FACHETTI SANGALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º ITEM 7 DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 

002/2019/JEC, INTIMO O REQUERENTE, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, COMPROVAR O VÍNCULO COM O TITULAR 

DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006192-47.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER FACHETTI SANGALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC, 

INTIMO O REQUERENTE, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA NO PRAZO DE 

10 (DEZ) DIAS, TRAZER AOS AUTOS DOCUMENTO HÁBIL A 

COMPROVAR O ENDEREÇO DO RECLAMANTE (POR EXEMPLO, CONTAS 

DE CONSUMO: ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE, INTERNET), bem como juntar 

os demais documentos (procuração, documentos pessoais, etc) SOB 

PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006195-02.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BEMILTON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 06/02/2020 Hora: 16:15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006197-69.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 06/02/2020 Hora: 16:30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006199-39.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SEBSATIAO SAMUEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 06/02/2020 Hora: 16:45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006200-24.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SEBSATIAO SAMUEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 06/02/2020 Hora: 17:00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006208-98.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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RUAN GOUVEIA ALBINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 06/02/2020 Hora: 17:15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003292-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINO M. PEDROZO & CIA. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRANGE NEGOCIOS EMPRESARIAIS GUIA TELEFONICO COMERCIO E 

PRESTACAO DE SERVICOS TELEMARKETING LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA OAB - SP0153170A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

1003292-62.2017.8.11.0045 REQUERENTE: SANTINO M. PEDROZO & CIA. 

LTDA - ME REQUERIDO: ABRANGE NEGOCIOS EMPRESARIAIS GUIA 

TELEFONICO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS TELEMARKETING 

LTDA - ME Visto etc., Determino que a Reclamante proceda a emenda à 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, art. 321, 

parágrafo único do CPC, a fim de que traga aos autos o enquadramento 

empresarial, e cartão CNPJ atualizado, nos termos do art. 8º, § 1º, inc. II da 

Lei 9.099/95 e Enunciado nº 135 do FONAJE. Intime-se e cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, 01 de setembro de 2017. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003292-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINO M. PEDROZO & CIA. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRANGE NEGOCIOS EMPRESARIAIS GUIA TELEFONICO COMERCIO E 

PRESTACAO DE SERVICOS TELEMARKETING LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA OAB - SP0153170A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção à determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito 

foram alterados para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. 

Nesse passo, INTIMO A PARTE EXECUTADA para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do débito, devidamente atualizado até a data 

do pagamento, e comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 523, 

§1º, do Código de Processo Civil, e de penhora de tantos bens quantos 

forem necessários para a garantia do juízo. Juntamente com o 

comprovante de pagamento, o devedor deverá apresentar planilha 

detalhada de cálculo de atualização do débito até o dia do efetivo 

pagamento, com exata observância ao comando judicial ID 24817574.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003565-70.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MONTEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 24/09/2019 Hora: 17:15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003565-70.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MONTEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 1003565-70.2019.8.11.0045; Valor causa: R$ 

10.091,49; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Ato 

contínuo, INTIMO O RECORRIDO, via de seus advogados, para querendo, 

no prazo legal, apresentar contrarrazões. LUCAS DO RIO VERDE, 16 de 

dezembro de 2019 MARCELA OLIVEIRA CAVALCANTI DE AVILA Analista 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS 

DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, 

JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 

TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-34.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAIMUNDO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 07/02/2020 Hora: 15:15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002504-77.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA BILIBIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002504-77.2019.8.11.0045. REQUERENTE: HELENA BILIBIO REQUERIDO: 

SABEMI SEGURADORA S.A Vistos. I. Relatório. Relatório dispensado na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta 

julgamento antecipado nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, uma vez que desnecessária a produção de outras provas 

para o deslinde do feito, pois a matéria é de fácil compreensão e não 
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depende de produção de prova em audiência. Afasto a preliminar de 

incompetência deste juízo para análise do caso objeto da lide, vez que a 

causa não demonstra complexidade que necessite de prova pericial. Além 

disso, existe contrato assinado pela contratante a respeito do serviço, 

contendo a assinatura da consumidora. Aliás, a contratação foi pessoal 

mediante a entrega de documentos pessoais pela contratante à requerida, 

de modo que fica afastada a hipótese de fraude. De outro lado, registro 

que se aplicam ao feito as normas que se inferem do Código de Defesa do 

Consumidor, já que a relação jurídica entre as partes, decorrente da 

suposta contratação de seguro, é consumerista e que há identificação 

delas com o conceito de consumidor e de fornecedor, oferecidos pelos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, porém, a 

pretensão da reclamante é improcedente. Isso porque embora a autora 

alegue desconhecer a origem dos descontos realizados na sua conta 

bancária, os quais são debitados diretamente de sua aposentadoria, a 

requerida juntou contrato assinado pela reclamante aderindo as suas 

cláusulas cuja contratação se deu pessoalmente mediante a apresentação 

de documentos pessoais, conforme se verifica dos documentos que 

instruem a defesa da reclamada. Em sede de contestação, a autora se 

restringiu a alegar desconhecer a origem dos descontos e não 

reconheceu a contratação do serviço. Porém, o contrato assinado 

pessoalmente mediante a apresentação de documentos pessoais da 

autora, confere a legalidade da contratação do serviço. Portanto, neste 

caso, cabe a reclamante tão somente buscar na via administrativa o 

cancelamento do serviço, caso seja de seu interesse de não continuar 

pagando o produto adquirido porque a contratação realizada pela autora 

foi legítima, tendo conferido a parte requerida promover os descontos 

diretamente na conta da autora na modalidade débito automático. Assim 

sendo, impõe-se a improcedência dos pedidos da reclamante. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

formulada na reclamação cível proposta por HELENA BILIBIO em desfavor 

de SABEME SEGURADORA S/A., o que faço com resolução do mérito na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 05 de dezembro de 2019. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 16 

de dezembro de 2019. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004793-80.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELENA PORTO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004793-80.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA ELENA PORTO 

GARCIA REQUERIDO: BANCO HONDA S/A. Vistos. I. Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. A 

lide versa sobre questão de direito e de fato, permitindo o julgamento 

antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em sede de 

contestação pelo requerido, tendo em vista que de acordo com os 

documentos coligidos aos autos foi a reclamada quem inseriu o nome da 

reclamante no rol de inadimplentes, devendo, portanto, permanecer no 

polo passivo da lide a fim de que seja aferida sua culpa e se a inclusão é 

legítima ou não. No mérito, é possível aferir pelos documentos trazidos aos 

autos que a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes é 

fato incontroverso. O extrato emitido pelo órgão de proteção ao crédito 

esclarece que a dívida venceu no dia 25.07.2019, e a inclusão do nome da 

autora no rol de inadimplentes ocorreu no dia 30.08.2019. Por outro lado, o 

pagamento da referida parcela, objeto de inclusão no cadastro de 

devedores ocorreu no dia 06.08.2019. portanto, na data de propositura da 

ação o nome da reclamante ainda permanecia no rol de inadimplentes, 

mesmo tendo havido o pagamento da referida parcela, objeto de restrição 

no rol de inadimplentes. Assim sendo, é ônus da parte requerida 

comprovar, de maneira a não deixar dúvidas, que o comprovante de 

pagamento juntado aos autos se refere a boleto diverso daquele que 

gerou a inclusão do nome da reclamante no rol de inadimplentes, até para 

justificar que a inclusão do nome da autora no cadastro de devedores; 

mas assim não o fez. Resta concluir, portanto, que o requerido praticou 

ato ilícito, por ter inserido indevidamente o nome da reclamante no 

cadastro de inadimplentes, impondo-se declarar a inexigibilidade do débito 

que já foi pago, ainda que com poucos dias de atraso. Nem se cogite de 

responsabilidade de terceiros porque a reclamante mesmo pagando o 

boleto em atraso encaminhou o comprovante de pagamento por e-mail à 

parte requerida, a perdido desta, a fim de comprovar a realização do 

pagamento; mas, mesmo assim, seu nome continuou negativado. Inegável 

que a autora sofreu dano moral em razão da negativação indevida levada 

a efeito pelo banco requerido. A sensação de ser visto como “mau 

pagador”, quando não se tem nenhuma dívida pendente, constitui ofensa à 

dignidade do nome, à virtude de ser honesto. Aquele que promove a 

indevida inscrição de devedor em cadastro de inadimplentes ou deixa de 

corrigir imediatamente informação sobre o consumidor constante desses 

cadastros, responde pela reparação do dano moral que decorre dessa 

inscrição. Para comprovação do dano moral basta a demonstração da 

existência da inscrição irregular. Demonstrada a indevida inscrição e 

manutenção da inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes, 

presume-se de dano moral, causado pela negligência da parte requerida, 

que fica obrigada a repará-lo, nos termos do artigo 927 do Código Civil e 

artigo 14 da Lei n. 8.078/90. Caracterizado o dano moral, há de ser fixada 

a indenização em valor consentâneo com a gravidade da lesão, 

observadas posição famil iar, cultural ,  polí t ica, social  e 

econômico-financeiro do ofendido e as condições econômicas e o grau de 

culpa do lesante, de modo que com a indenização se consiga trazer uma 

satisfação para o ofendido, sem configurar enriquecimento sem causa, e, 

ainda, uma sanção para o ofensor. Considerando que o requerido é 

empresa de grande porte, a gravidade do ato ilícito praticado e suas 

consequências para autor; considerando o tempo em que o nome 

negativado e ainda continua com restrição indevidamente, considerando, 

ainda, o caráter pedagógico de que também deve se revestir a 

indenização por danos morais, mostra-se adequado o importe de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), que é suficiente para amenizar o abalo sofrido e 

experimentado pela autora, bem como produzir, no causador do mal, 

impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado. III. Dispositivo. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na reclamação 

cível proposta por MARIA ELENA PORTO GARCIA em desfavor de BANCO 

HONDA S/A., para: (i) tornar definitiva a tutela provisória concedida nos 

autos; (ii) condenar o requerido ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) a título de compensação por danos morais, sobre o qual incide 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação por 

se tratar de ilícito decorrente de responsabilidade contratual e, portanto, 

não incide a Súmula 54 do STJ. Consequentemente, resolvo o mérito dos 

embargos na forma do artigo 487, I, do CPC. Após o trânsito em julgado e 

não efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 523 do 

CPC), incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o crédito atualizado até 

o efetivo pagamento. Sem condenação em custas processuais e de 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a 

apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza Togada (art. 40 da 

Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 11 de 

dezembro de 2019. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 16 de dezembro de 2019. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003620-21.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO COSTA KNEBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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RC CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA OAB - MT15079-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003620-21.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ADRIANO COSTA KNEBEL 

REQUERIDO: RC CONSTRUTORA LTDA - ME Vistos. I.Relatório. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. Cumpre ressaltar, inicialmente, que o feito comporta 

julgamento antecipado, consoante disposição dos artigos 355, inc. II e 344 

do Código de Processo Civil, uma vez que a contestação da requerida 

apresentada nos autos é intempestiva, o que equivale a ausência de 

defesa, incidindo, dessa forma, os efeitos da revelia na forma do artigo 20 

da Lei n. 9.099/95. Com efeito, em se tratando de ação versando sobre 

direito patrimonial, e por inexistentes quaisquer das exceções previstas no 

art. 345, do CPC, tenho como verdadeiras as alegações da parte autora, 

haja vista não vislumbrar indícios que possam contrariar o que foi afirmado 

na peça inaugural, o que faço com fundamento no art. 344, do Código de 

Processo Civil. Além disso, como já analisado, a prova documental 

carreada ao caderno processual ampara sobremaneira a pretensão 

deduzida na peça inicial pelo reclamante, somando-se à aceitação tácita 

da requerida com os pedidos da parte autora. Logo, o pedido da parte 

autora merece acolhimento no sentido de se reconhecer o crédito de R$ 

12.020,00 (doze mil reais e vinte centavos), incidindo sobre o referido 

valor os respectivos consectários legais. III. Dispositivo. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na ação de cobrança 

proposta por ADRIANO COSTA KNEBEL em desfavor de RC 

CONSTRUTORA EIRELI, e condeno a requerida ao pagamento da quantia 

de R$ 12.020,00 (doze mil reais e vinte centavos) ao autor, sobre os quais 

incide correção monetária pelo INPC a partir do vencimento da dívida, 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. 

Consequentemente, resolvo o mérito da causa na forma do artigo 487, inc. 

I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado e não efetuado o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 523 do CPC), incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o crédito atualizado até o efetivo 

pagamento. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 103 de dezembro 

de 2019. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 16 de dezembro de 2019. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003781-31.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003781-31.2019.8.11.0045. REQUERENTE: CLAUDINEI GOMES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil porquanto os elementos coligidos nos autos prescindem 

de dilação probatória. Os documentos que instruem a petição inicial são 

hábeis para o desfecho da controvérsia apresentada, tendo possibilitado 

a parte requerida a apresentação de defesa de mérito a respeito do objeto 

da causa. No mais, o reclamante alega desconhecer a origem da dívida de 

R$ 582,31 (quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos), 

consubstanciado no contrato n. 884904671000053CT, objeto de inscrição 

do seu nome no rol de inadimplentes, sob a alegação de que não contratou 

os serviços oferecidos pela instituição bancária requerida. O banco 

requerido, por sua vez, defendeu a existência de relação jurídica entre as 

partes e coligou aos autos documentos que comprovam a contratação e a 

utilização dos serviços de cartão de crédito, cuja inscrição do nome do 

autor no cadastro de devedores se deu em razão da inadimplência pela 

não pagamento das parcelas do cartão da bandeira Elo. A requerida juntou 

aos autos faturas geradas em razão do uso do cartão, sendo possível 

aferir o pagamento de algumas faturas, inclusive, mediante débito 

automático em conta corrente de titularidade do reclamante, o que afasta 

por completo a hipótese de fraude a alegação de que inexistência da 

relação jurídica entre o autor e a instituição bancária. Portanto, além de 

demonstrar a existência de relação jurídica, que o autor dizia não 

reconhecer, demonstrou a instituição financeira ainda que o reclamante 

está inadimplente com o pagamento das parcelas do cartão de crédito. 

Como é lógico, cabia a parte autora demonstrar a evidenciação de que as 

parcelas do contrato de empréstimo foram quitadas, através da exibição 

de recibos circunstanciados. Ressalte-se como já foi mencionado nesta 

sentença, a impossibilidade de ter havido fraude na contratação do 

serviço, pois o pagamento de faturas do cartão de crédito é incompatível 

com a fraude, já que o estelionatário contrata em nome de terceiro 

justamente para não pagar. Além disso, houve pagamentos na modalidade 

débito automático e que sequer foi questionado à época dos respectivos 

pagamentos. Legítima, portanto, a inscrição do nome da parte autora no 

cadastro de inadimplentes já que a instituição requerida porque decorre do 

exercício regular de direito legalmente protegido da instituição bancária 

credora do valor emprestado. Importa mencionada ainda que de acordo 

com os documentos trazidos aos autos, demonstram que o autor é 

devedor contumaz porque seu nome foi inscrito no rol de inadimplentes 

por alguns credores, cuja prova de não devedor não foi produzida nos 

autos pelo reclamante. Por outro lado, nos termos da Súmula 359 do STJ, 

cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Inadimplentes a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, não pode ser 

transferida tal responsabilidade a requerida, já que tal obrigação não era 

sua. Por arremate, há de se ressaltar ainda que em sede de impugnação à 

contestação a autora se ateve a fatos genéricos e não impugnou 

especificamente os extratos de movimentação bancária os quais 

comprovam a utilização do serviço do banco, não tendo se desincumbido 

do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC). Logo, a improcedência dos 

pedidos é medida de rigor. Por fim, há que ser reconhecido à parte autora 

a condição de litigante de má-fé, pois ficou evidente que se utilizou do 

processo de maneira indevida, objetivando fim diverso daquele que se 

espera de uma tutela jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, alterou a 

verdade dos fatos, questionando a existência da dívida e a inscrição do 

seu nome no cadastro de devedores, quando, na realidade, efetivamente 

contratou o empréstimo mediante a utilização de senha pessoal em seu 

benefício. Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 

77, 80 e 81 do Código de Processo Civil, deve o reclamante ser 

condenado ao pagamento de multa - diante do dever de comportamento 

ético das partes - equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor 

da parte reclamada, tudo devidamente corrigido até o desembolso, 

consoante o disposto no artigo 81 do CPC, além de honorários 

advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa em favor do 

patrono da requerida. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta por 

CLAUDINEI GOMES DOS SANTOS em desfavor de BANCO BRADESCO 

S/A. e, consequentemente, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

formulado pela instituição bancária requerida, e condeno o reclamante ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 

e 81 do Código de Processo Civil, equivalente a 2% do valor atribuído à 

causa, em favor da parte reclamada, tudo devidamente corrigido até o 

pagamento, consoante o disposto no artigo 81 do CPC; além de honorários 

advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa em favor do 

patrono da requerida e, assim, resolvo o mérito na forma do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Nos termos do 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente decisão à apreciação 

para posterior homologação da M.M. Juíza Togada. Publicação no PJE. 
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Lucas do Rio Verde - MT, 05 de dezembro de 2019. César Lima de Paula 

Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 16 de 

dezembro de 2019. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004517-49.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA DA SILVA NONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004517-49.2019.8.11.0045. REQUERENTE: TATIANA DA SILVA NONATO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A reclamante não 

compareceu à sessão de conciliação, embora devidamente intimada, bem 

como não apresentou justificativa de ausência. No procedimento do 

Juizado Especial Cível, a presença física da parte autora é obrigatória e 

independe da presença da parte contrária, sob pena de extinção do 

processo sem análise do mérito (art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95). Ante 

o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma 

do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso I, 

da lei n. 9.099/95. Com efeito, tendo em vista que a parte reclamante não 

justificou sua ausência, condeno-a ao pagamento das custas judiciais no 

percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 51, 

§ 2º, da Lei n. 9.099/95 c/c o Enunciado 28 do FONAJE). Sem honorários 

advocatícios (art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 05 de 

dezembro de 2019. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 16 de dezembro de 2019. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005049-23.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005049-23.2019.8.11.0045. REQUERENTE: FERNANDA DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A reclamante não compareceu à sessão de 

conciliação, embora devidamente intimada, bem como não apresentou 

justificativa de ausência. No procedimento do Juizado Especial Cível, a 

presença física da parte autora é obrigatória e independe da presença da 

parte contrária, sob pena de extinção do processo sem análise do mérito 

(art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95). Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso I, da lei n. 9.099/95. Com 

efeito, tendo em vista que a parte reclamante não justificou sua ausência, 

condeno-a ao pagamento das custas judiciais no percentual de 1% (um 

por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 51, § 2º, da Lei n. 9.099/95 

c/c o Enunciado 28 do FONAJE). Sem honorários advocatícios (art. 55 da 

lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 05 de dezembro de 2019. 

César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 16 de dezembro de 2019. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005050-08.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIVALDO FERREIRA DOS PRAZERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FELIPE BAIDEK OAB - PA12728 (ADVOGADO(A))

ANA KAREN DA SILVA SANTOS OAB - PA24311 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005050-08.2019.8.11.0045. REQUERENTE: FRANCIVALDO FERREIRA 

DOS PRAZERES REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - 

CELPA Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo antecipadamente a lide, nos 

termos do artigo 355, inc. I, do Código de Processo Civil porquanto os 

elementos coligidos nos autos prescindem de dilação probatória. Não 

tendo sido arguida questão preliminar em sede de contestação, passo ao 

julgamento da lide. O reclamante alegou que seu nome foi incluído no rol de 

inadimplentes indevidamente pela reclamada, já que desconhece a origem 

do débito objeto de inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes. 

Assim, pretende a declaração de inexistência da dívida e a condenação 

da parte requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral. A 

requerida, por sua vez, alegou a inexistência de nexo de causalidade, 

assim como a inexistência de conduta ilícita, bem como a ausência de 

moral indenizável. E defendeu, assim, a regularidade da contratação do 

serviço, em razão do inadimplemento do autor em relação aos serviços 

prestados pela concessionária de energia elétrica. Com efeito, a requerida 

apresentou contestação genérica e em nenhum momento apresentou 

documento que comprove a contratação de serviços pelo autor, a 

exemplo: extrato de faturas de cobranças de eventuais serviços 

contratados e não quitados ou até mesmo contrato de prestação de 

serviços, ou ainda prova de que a contratação foi realizada de fato pelo 

autor. Porém, não houve prova nesse sentido. Entretanto, não há prova 

nos autos de que efetivamente houve contratação de serviços que 

confere legitimidade da inscrição do nome do reclamante no cadastro de 

inadimplentes. Pelo contrário, nada nada há prova material nos autos que 

confere legitimidade da negativação do nome do reclamante no rol de 

inadimplentes, ônus do qual não se desincumbiu a reclamada (art. 373, inc. 

II, do CPC). A simples menção a respeito da contratação do serviço ou 

referências a respeito da contratação não serve de prova contra o 

reclamante para eximir a requerida da responsabilidade pela inclusão 

indevida do nome do autor no cadastro de devedores. Portanto, a parte 

requerida é plenamente responsável pela informação mantida no rol de 

inadimplentes em relação aos dados da autora, porque não logrou êxito em 

comprovar a legalidade da cobrança, assim como não logrou êxito 

comprovar a legalidade da inscrição do nome do reclamante no cadastro 

de inadimplentes porquanto não há provas acerca da efetiva contratação 

do serviço. Além disso, via de consequência é a declaração de 

inexigibilidade da dívida de R$ 2.526,51 (dois mil, quinhentos e vinte e seis 

reais e cinquenta e um centavos), devendo a requerida promover o 

cancelamento da respectiva anotação indevida sobre o nome do autor no 

cadastro de inadimplentes. Consequentemente, o dano moral no caso em 

apreço é evidente, pois a requerida não provou que a informação de 

inadimplência em nome do reclamante tenha sido regular, circunstância 

causadora de abalo psíquico na pessoa. Cediço que para a 

caracterização do dano moral não se exige prova de perturbação íntima 
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do ofendido. Ela se passa no interior da personalidade e existe in re ipsa 

e, portanto, trata-se de presunção absoluta. Não necessita a parte autora 

comprovar que suportou sofrimento, que sofreu constrangimentos, 

incomodações, humilhações e etc. pelo fato da negativação no cadastro 

de devedores. No caso dos autos, a parte autora se desincumbiu do ônus 

que lhe competia (art. 373, I, do CPC), que houve inscrição irregular no 

cadastro restritivo de crédito causadora de transtornos em sua 

personalidade. Reconhecido o dano moral, impõe-se a mensuração da 

reparação, considerando os critérios adotados pela doutrina e 

jurisprudência. Assim, considerando as capacidades financeiras da parte 

autora e do requerido; o grau da lesão verificada (inscrição indevida no rol 

de inadimplentes); o princípio da irreparabilidade do dano moral, pois na 

verdade se busca levar tão somente a sensação de reparabilidade ao 

lesado; o caráter pedagógico da medida, que servirá para que o requerido 

adote maiores cautelas nos comportamentos futuros visando não reincidir 

novamente em fatos dessa natureza; a título de indenização fixo o valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais). III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta por 

FRANCIVALDO FERREIRA DOS PRAZERES em desfavor de CENTRAIS 

ELÉTRICAS DO PARÁ S/A. - CELPA, para: (i) DECLARAR a inexigibilidade 

da dívida, objeto da presente ação, no valor de R$ 2.526,51 (dois mil, 

quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos), devendo a 

requerida promover o cancelamento e a exclusão da respectiva anotação 

indevida sobre o nome do autor no cadastro de inadimplentes, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, a partir da intimação desta decisão, sob pena de 

multa diária que desde logo fixo em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 

limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e; (ii) CONDENAR a 

requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de 

compensação por dano moral, sobre o qual incide correção monetária pelo 

INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso, na forma do 

art. 406, c/c art. 161, § 1º do CTN, ou seja, a contar da data de inscrição 

indevida do nome do autor no cadastro de devedores (Súmula 54 do STJ). 

Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado e não efetuado o 

pagamento no prazo do artigo 523 do CPC, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o crédito atualizado até o efetivo pagamento. Sem 

condenação em custas processuais e de honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a apreciação para posterior 

homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da Lei 9.099/95). Publicação no 

PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 05 de dezembro de 2019. César Lima de 

Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 16 

de dezembro de 2019. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002781-93.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIANA LANZARIN BRESOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002781-93.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ANDRIANA LANZARIN 

BRESOLIN REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na forma do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta o julgamento 

nesta fase, independentemente da produção de prova em audiência, pois 

a questão, a esta altura é exclusivamente, de direito, nos termos do art. 

330, inciso I, do Código de Processo Civil. A Lei n. 9.427/96 criou a 

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL – atribuindo-lhe poder 

regulamentador, exercido, para o que interessa ao caso, através da 

Resolução n. 456/00, a qual estabelece as condições gerais de 

fornecimento de energia elétrica a serem observadas pelas 

concessionárias. Referida norma estabelece o procedimento a ser 

adotado em caso de constatação de irregularidade na unidade 

consumidora. Ocorre que a mera lavratura unilateral de termo de 

ocorrência de irregularidade, não pode ser aceita judicialmente como 

prova incontroversa da irregularidade apontada e dos valores cobrados, 

sobretudo porque a consumidora sequer estava presente para 

acompanhar à inspeção realizada pela concessionária, conforme 

mencionado no próprio termo de ocorrência. O artigo 72, inciso II, da citada 

resolução faculta ao consumidor a realização de perícia técnica, a ser 

realizada por terceiro legalmente habilitado. E inexiste limitação temporal 

legalmente estabelecida para o exercício de tal direito, tampouco houve 

renúncia expressa, por parte do consumidor, quanto ao exercício desse 

direito por ocasião da inspeção. E, afirmando a reclamante na petição 

inicial a inexistência de irregularidade praticada por ela no relógio medidor, 

torna-se ínsita sua manifestação pela realização de tal perícia – ainda que 

em fase judicial. Em razão da notória impossibilidade da realização da 

sobredita perícia no local e momento em que efetuada a inspeção, cumpria 

a requerida acautelar sua conduta, mediante a adoção da providência 

alvitrada no § 4º do artigo 72 da citada resolução, ou seja, acondicionar o 

medidor em invólucro específico, lacrando-o no ato da retirada e 

encaminhando-o ao órgão responsável pela perícia. A inobservância de tal 

procedimento acarreta a inviabilidade da realização da perícia, eis que, no 

próprio ato da inspeção, os prepostos da requerida procederam à violação 

dos lacres a fim de constatarem unilateralmente a alegada irregularidade. 

Se tal procedimento dinâmico, por um lado, possibilita à requerida a 

verificação imediata de eventual irregularidade, por outro, em caso de 

impugnação judicial – ou mesmo administrativa – acarreta-lhe o ônus de 

arcar com a inviabilização da referida perícia. Isto porque, 

concomitantemente à inspeção, ocorreu a violação dos lacres do medidor 

e o relógio, quando de sua substituição, permaneceu sob a guarda de uma 

das partes, a saber, da empresa requerida e, depois, foi por esta 

descartado. Ora, o procedimento estatuído pelo § 4º, do artigo 72, da 

Resolução n. 456/00 da ANATEL, é o único que preserva o aspecto do 

medidor quando da inspeção, a fim de que seja aferido o estado quando 

da perícia realizada por terceiro imparcial. Se o lacre foi violado e o 

medidor substituído encontra-se sob a posse da empresa requerida, 

macula-se irremediavelmente qualquer pretensão de imparcialidade dos 

resultados a serem obtidos em eventual perícia no mesmo – isso porque 

restará perene eventual dúvida sobre indevida manipulação do mesmo 

pela requerida anteriormente à perícia. O cerne da questão sub judice está 

na forma como a requerida, por meio do seu preposto, procedeu, e quanto 

a tal procedimento administrativo, indubitavelmente, é de se concluir que 

foi ilegal, porquanto, não se pode olvidar que o consumidor está 

atualmente protegido por garantia constitucional que a empresa requerida, 

como concessionária de um serviço público, não pode ignorar e, por isso, 

sua atuação, ainda que privilegiada no posicionamento com o consumidor, 

não pode ocorrer como se bastasse sua palavra ou sua determinação, 

como um Fato do Príncipe, de que não coubesse recurso. Pela forma como 

procedeu administrativamente, a requerida, sem qualquer dúvida, violou 

garantia constitucional dos autores prevista no art. 5º, LV, da Constituição 

Federal, segundo o qual aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e os acusados em geral são assegurados o contraditório e 

a ampla defesa, com os meios e os recursos a ele inerentes. Ora, se a 

constatação das irregularidades descritas no termo de ocorrência não foi 

efetivada na presença de duas testemunhas, como se depreende da 

prova documental, não é de admitir-se a efetiva ocorrência de fraude e 

irregularidades, que não se presumem, e devem ser devidamente 

provadas. E, como logo em seguida a requerida, concluindo pelas 

irregularidades calculou unilateralmente a energia que havia sido 

supostamente desviada em determinado período e emitiu a conta de 

fornecimento sem sequer dar a autora a oportunidade de defender-se de 

forma ampla e observando o princípio do contraditório, é de concluir-se 

que realmente houve violação ao preceito constitucional da ampla defesa, 

pois o ato seguinte seria pagar ou ter a energia cortada, como de fato 

aconteceu. E, por cediço, a perícia no medidor é irrelevante para o 

deslinde da matéria versada nos autos – consoante rotineiramente 

verifica-se nos feitos em que tal prova foi produzida. Assim, seria 

inadmissível condenar a reclamante sumariamente, com violação dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, a partir de documentos 

unilateralmente produzidos, no pagamento de valor também apurado de 

modo unilateral, sob pena de violação à garantia constitucional do devido 

processo legal. Como se vê, pois, o proceder da requerida implica em 
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inviabilização prática de direito assegurado ao consumidor pelo inciso II do 

artigo 72 da citada resolução, com a redação que lhe foi dada pela 

Resolução n. 90/01 da ANEEL. Frise-se, ademais, que não há que se exigir 

do consumidor prova de fato negativo, a saber, que não adulterou o 

medidor. Aplicável, ainda, o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, eis que se trata 

de hipótese típica de hipossuficiência técnica. Vale ressaltar, neste 

momento, que a requerida não juntou nos autos nenhum documento que 

pudesse comprovar a legalidade da cobrança realizada. Ademais, a mera 

juntada de telas informatizadas de seu sistema não é suficiente para a 

comprovação da legalidade das cobranças em questão. Ademais, a 

requerida não juntou nos autos nenhum documento que pudesse 

comprovar a suposta irregularidade no relógio medidor e não preservou 

este, inviabilizando a perícia direta. Isso já seria suficiente para a 

conclusão da veracidade das alegações do consumidor e reconhecimento 

do defeito na prestação do serviço. Nesse sentido, já decidiu o Superior 

Tribunal de Justiça, assentando que “caberia à concessionária dos 

serviços fornecer os elementos de prova das alegações feitas, já que o 

ônus da prova cabe a quem alega o fato. Não o fazendo, impossível a 

caracterização de fraude”. Precedentes: REsp 62.097/SP. Sem destaque 

no original. Considerando assim: que os documentos apresentados pela 

autora demonstram o pagamento de todas as faturas antes e depois da 

notificação, bem como não houve acompanhamento da consumidora na 

realização da perícia no relógio medidor e também não acompanhou os 

prepostos da requerida na inspeção do equipamento na residência da 

reclamante, deve ser declarado nulo o procedimento realizado pela 

concessionária. Aliás, não há prova nos autos de que após a notificação 

o consumo de energia tenha aumentado não houve aumento considerável 

no consumo na unidade consumidora objeto de reclamação dos autos, 

conforme se verifica nos históricos trazidos aos autos em comparação as 

faturas geradas antes da fiscalização da concessionária, razão pela qual 

deverá ser declarado a inexigibilidade do débito de R$ 2.042,47 (dois mil, 

quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos), vinculado a UC 

1237968-1. Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, 

este não merece ser acolhido, pois não há informação nos autos acerca 

de suspensão ou corte no fornecimento do serviço de maneira indevida, 

ou ainda se o nome da parte autora foi incluído indevidamente no cadastro 

de devedores em relação ao débito discutido nos autos. Reconhece-se 

que os serviços prestados pela requerida, de natureza pública, induzem à 

responsabilidade objetiva, prescindindo da demonstração de culpa; 

contudo, deveriam ter sido provados os prejuízos advindos da conduta da 

requerida e o nexo de causalidade e efeito entre o ato praticado e os 

alegados danos morais, não havendo nos autos prova nesse sentido. É de 

se reconhecer ainda o possível inconvenientemente e transtornos 

advindos da situação, insuficientes por si só para se cominar a requerida 

do dever de indenização. Assim, fica indeferido o pedido nesse ponto. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na reclamação cível proposta por ADRIANA LANZARIN 

BRESOLIN em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A., para: (i) tornar definitiva a decisão que antecipou os 

efeitos da tutela (Id. 20803621); e (ii) declarar a inexigibilidade do débito no 

valor R$ 2.042,47 (dois mil, quarenta e dois reais e quarenta e sete 

centavos), vinculado a UC 1237968-1, devendo a requerida promover o 

respectivo cancelamento do valor objeto de análise desta sentença. 

Consequentemente, resolvo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem condenação em custas processuais e de 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a 

apreciação para posterior homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da 

Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 05 de 

dezembro de 2019. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 16 de dezembro de 2019. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004485-44.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

D CARVALHO DA SILVA SERVICOS FUNERARIOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE CONFECCOES PAMELLA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004485-44.2019.8.11.0045. REQUERENTE: D CARVALHO DA SILVA 

SERVICOS FUNERARIOS - ME REQUERIDO: COMERCIO DE CONFECCOES 

PAMELLA EIRELI - ME Vistos etc. Dispensado o relatório na forma do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação Monitória consistente no 

recebimento do crédito de R$ 13.389,19 (treze mil, trezentos e oitenta e 

nove reais e dezenove centavos), atualizados. Com efeito, a ação 

monitória está prevista no rol de procedimentos especiais do Código de 

Processo Civil. Entretanto, o enunciado 8 do FONAJE estabelece que “As 

ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis 

nos Juizados Especiais”. Logo, a presente ação deverá ser extinta sem 

resolução do mérito, uma vez que incabível seu processamento nos 

Juizados Especiais, pois trata-se de ação com procedimento específico e 

não admitido no rito sumaríssimo. Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

processo sem análise do mérito, na forma do artigo 5º, inciso II, da Lei n. 

9.099/95 c/c Enunciado 8 do FONAJE. Sem custas e honorários 

advocatícios (54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado e não 

havendo manifestação das partes, arquive-se mediante baixas e cautelas 

de praxe. Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 08 de dezembro de 2019. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 16 

de dezembro de 2019. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005141-98.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PEREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005141-98.2019.8.11.0045. REQUERENTE: PAULO PEREIRA LOPES 

REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos. I. Relatório. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. O feito comporta julgamento antecipado nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que 

desnecessária a produção de outras provas para o deslinde do feito, pois 

a matéria é de fácil compreensão e não depende de produção de prova 

em audiência. Registro que se aplicam ao feito as normas que se inferem 

do Código de Defesa do Consumidor, já que a relação jurídica entre as 

partes, decorrente da suposta contratação de seguro, é consumerista e 

que há identificação delas com o conceito de consumidor e de fornecedor, 

oferecidos pelos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Em 

se tratando de contrato de seguro, o prazo prescricional em relação à 

pretensão é de um ano (art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil). Todavia, por 

se tratar de obrigação de trato sucessivo, não ocorreu a prescrição do 

fundo do direito, restringindo-se os efeitos da prescrição apenas às 

parcelas de prêmio pagas nos 12 meses que precederam o ajuizamento 

da ação. Nesse sentido ver julgado: REsp 1593748/RS, Rel. Ministra Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23.04.2019, DJe 26.04.2019. No 

mérito, porém, a pretensão do reclamante é improcedente. Isso porque 

embora o autor alegue desconhecer a origem dos descontos realizados 

na sua conta bancária, os quais são debitados diretamente de sua 

aposentadoria, a requerida juntou contrato assinado pelo reclamante 

aderindo as suas cláusulas cuja contratação se deu pessoalmente 

mediante a apresentação de documentos pessoais, conforme se verifica 
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dos documentos que instruem a defesa da reclamada. Aliás, o reclamante 

sequer manifestou-se a respeito do contrato trazido aos autos pela 

requerida e não impugnou os respectivos documentos. Portanto, neste 

caso, cabe ao reclamante tão somente buscar na via administrativa o 

cancelamento do serviço, caso seja de seu interesse de não continuar 

pagando o produto adquirido porque a contratação realizada pelo autor foi 

legítima, cuja assinatura autorizou e conferiu à parte requerida promover 

os descontos diretamente na conta do contratante na modalidade débito 

automático. Assim sendo, impõe-se a improcedência dos pedidos do 

reclamante. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão formulada na reclamação cível proposta por PAULO PEREIRA 

LOPES em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A., o que faço 

com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 06 de dezembro 

de 2019. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 16 de dezembro de 2019. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004770-37.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DE MOURA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do 

encaminhamento do nome da requerente a órgão de restrição de crédito 

indevidamente. Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, 

aduzindo, que os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, 

qualquer dano ou prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe de dilação 

probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide. 

DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente 

ação, visando a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta extrato de 

consumo e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes e o débito 

litigado. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto, a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

a mesma quedou-se inerte. O ônus da prova dos fatos extintivos, 

modificativos ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 373, II, do 

CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo deduzido pelo réu 

implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do réu acerca do 

fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se incontroverso e não 

precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer à baila o 

esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: “Deixando o autor fluir 

em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer prova a 

respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na contestação, 

posto que desnecessária a produção probatória acerca de questões 

incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao Código de 

Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) Ainda, Clito 

Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental 

para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação 

guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, 

reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar 

alguma consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do 

afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil 

vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se 

do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, 324,57 (trezentos e 

vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 16 de dezembro de 2019. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1005287-42.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

FABIAN FEGURI OAB - MT16739-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Intimada a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, a emendar a inicial para que apresentasse comprovante de 

residência em seu nome, documento indispensável à propositura da ação, 

deixou de fazê-lo, infringindo o disposto nos artigos 320, cc 321, ambos 

do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com amparo nos artigos 330, 

inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a petição inicial, E JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Encaminho o projeto 

de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior 

homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 16 de dezembro de 2019. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001096-51.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

face do encaminhamento do nome do requerente a órgão de restrição de 

crédito indevidamente. Devidamente citada, a reclamada apresentou 

contestação, aduzindo, que os valores cobrados são devidos, inexistindo, 

portanto, qualquer dano ou prejuízo capaz de ensejar o dever de 

indenizar. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe 

de dilação probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado 

da lide. A preliminar de indeferimento da inicial não merece prosperar, uma 

vez que em razão dos princípios norteadores dos juizados especiais, 

simplicidade e oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 

9.099/05. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços assinado pelo Autor, com 

assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos 

que acompanham a inicial, apontando a existência de contratação. 

Ademais, carreou telas de seu sistema interno com registros informações 

além de extrato de faturas que comprovam a relação jurídica existente 

entre as partes e o débito litigado. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Insta salientar que 

a comunicação da inscrição no cadastro de inadimplente é de 

responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito 

conforme Súmula 359 do STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam a R$ 365,74 (trezentos 

e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros 

legais de 1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para à MM. Juíza Togada, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Antonio Orli Macedo Melo Juiz leigo. 

Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 16 de dezembro 

de 2019. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004828-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANAILTON JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Apenas 

para situar a demanda, faço uma breve digressão acerca do litígio posto 

em juízo. Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, teve seu nome 

lançado no SPC/SERASA indevidamente. Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Apresenta documentos que 

comprovam ser a cessionária de crédito de terceiro, nos termos do art. 

290 do CC. Argumenta que a ausência de notificação da cessão não 

desobriga o devedor diante do cessionário e também não retira a 

legitimidade deste para buscar o seu crédito. Eis a síntese do necessário. 

Decido. Diante da ausência de preliminares, passo a análise do mérito. 

Destaque-se que as provas carreadas pela Reclamada dão conta da 

cessão de crédito perfectibilizada com terceiro, desincumbindo-se, 

portanto, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. É o suficiente. Sobre o tema manifestou-se recentemente nosso 

Superior Tribunal de Justiça, aduzindo que a simples ausência de 

notificação do devedor acerca do crédito cedido não o desobriga ao 

pagamento da dívida, bem como, não impede o cessionário de praticar os 

atos necessários a preservação de seu direito. Para ilustrar, colaciono a 

ementa do julgado: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. 

INSCRIÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. 

AUSÊNCIA. - A cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão 

quando a este notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não 

possa ser exigida quando faltar a notificação. - A jurisprudentes deste 

Superior Tribunal de Justiça afirma que a ausência de notificação do 

devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a 

dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos 

necessários à preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - Na 

hipótese dos autos, não havendo irregularidade na inscrição da recorrida 

em banco de dados de serviço de proteção ao crédito, não há a 

configuração de dano moral. - Recurso especial conhecido e provido. 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.603.683 - RO (2016/0146174-3) RELATORA - 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI. RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL – 

MULTICARTEIRA. RECORRIDA: JOSEFA FERREIRA DA SILVA. (grifei) 

Sendo assim, conforme descrito no voto da Ilustre Ministra Relatora, a 

ausência da notificação enseja duas consequências: “(i) dispensa o 

devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de 

pagá-la novamente ao cessionário; e (ii) permite que devedor oponha ao 

cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao 

cedente.” Logo, como não restou comprovado nos autos o pagamento dos 

débitos ou oposta qualquer exceção pessoal pelo devedor (parte Autora), 

não há que se falar em ilegalidade da inscrição, uma vez que se mostra 

apenas a utilização de mecanismo idôneo pelo cessionário, buscando a 

preservação de seus direitos. Insta salientar ainda que a comunicação da 

inscrição no cadastro de inadimplente é de responsabilidade do órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito conforme Súmula 359 do 

STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. “Ex Positis”, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. Deixo de condenar em custas e 

honorários, ante o exposto no art.55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Interposto recurso inominado, independentemente 

de análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos 

dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, §4º, da CNGC. Encaminho o projeto de 

sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. 

Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 16 de dezembro de 2019. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001615-26.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J ERASMO DA COSTA & J GUSMAO DA SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza 

Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 16 

de dezembro de 2019. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004898-57.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004898-57.2019.8.11.0045. REQUERENTE: LINDALVA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos. I. 

Relatório. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

II. Fundamentação. O processo comporta julgamento antecipado, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois não há 

necessidade de produção de outras provas além das constantes dos 

autos para o deslinde da controvérsia, conforme será delineado a seguir. 

Aplica-se, na espécie, a legislação consumerista, respondendo o 

fornecedor dos serviços objetivamente por seus atos. Entretanto, a 
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aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não implica, por si só, na 

obrigatoriedade de uma solução jurídica favorável ao consumidor, 

devendo, este, apontar a verossimilhança de suas alegações, de modo 

que a inobservância de tal incumbência poderá impedir o reconhecimento 

da responsabilidade objetiva da reclamada. O reclamante pretende a 

declaração de inexigibilidade da dívida objeto de inscrição do seu nome no 

cadastro de inadimplentes junto ao órgão de proteção ao crédito, sob o 

argumento de que não contratou os serviços da requerida, bem como 

desconhece a origem da dívida. A requerida, por sua vez, defendeu que a 

dívida foi objeto de cessão de crédito entre Via Varejo S/A. e a requerida, 

sendo a reclamante contratante dos serviços originado do contrato havido 

com o cedente do crédito, o qual foi oriundo de contrato de compra e 

venda de mercadorias (contrato n. 21.1313.0018.097-3), cujo contrato 

está assinado pela reclamante. De fato, a requerida juntou nos autos 

declaração de cessão de crédito formalizado com Via Varejo S/A., então 

credor primitivo da autora (Id. 26275934), além dos demais documentos 

que comprovam a dívida realizada pela reclamante junto ao cedente do 

crédito. Com efeito, embora seja levado em consideração a ausência de 

comunicação a respeito da cessão de crédito formalizada entre as partes, 

cuja devedora não foi notificada, por si só, não implica em inexigibilidade 

da dívida. Isso porque a comunicação da cessão é evitar que o devedor 

pague o débito ao credor primitivo, mas não tem o condão de declarar a 

inexigibilidade do crédito ou de exonerar o devedor quanto ao débito e, 

portanto, o novo credor pode exigir os direitos do credor primitivo e exigir 

o pagamento da dívida. Assim, embora não se tenham notícias acerca da 

notificação da autora/devedora quanto à cessão de crédito entre Via 

Varejo S/A. e a requerida, importante salientar que a ausência dessa 

notificação não é passível de tornar a dívida inexigível, tampouco obsta 

que o novo credor pratique os atos necessários à manutenção dos 

direitos cedidos. Nesse sentido, é o entendimento consolidado no Superior 

Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. 

INSCRIÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. 

AUSÊNCIA. – A cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão 

quando a este notificado. Isso não significa, porém, que a dívida não 

possa ser exigida quando faltar a notificação. – A jurisprudência deste 

Superior Tribunal de Justiça afirma que a ausência de notificação do 

devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a 

dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos 

necessários à preservação dos direitos cedidos. Precedentes. – Na 

hipótese dos autos, não havendo irregularidade na inscrição da recorrida 

em banco de dados de serviço de proteção ao crédito, não há a 

configuração de dano moral. – Recurso especial conhecido e provido” 

(REsp n. 1.603.683/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 16.02.2017, Terceira 

Turma, DJe 23.02.2017). Além de apresentar evasivas, a reclamante em 

nenhum momento negou ter contratado os serviços do credor 

primitivo/cedente do crédito, limitando-se a sustentar em réplica 

argumentos genéricos sem contraprova do que foi apresentado nos autos 

pela reclamada cujos argumentos são insuficientes para isentar a 

reclamante totalmente de qualquer ônus, carecendo exclusivamente à 

requerida o ônus de provar a relação jurídica, apoiando-se na natureza 

consumerista que envolve a relação. Ressalte, por outro lado, que houve 

lapso suficiente considerável entre a negativação ocorrida e a propositura 

da presente ação, pondo em dúvida a verossimilhança das alegações da 

reclamante. Tem-se, assim, que é possível reconhecer a existência de 

relação jurídica válida entre a autora e o credor primitivo, bem como a 

regularidade da inscrição do seu nome junto ao órgão de proteção ao 

crédito, até mesmo porque não foi pleiteada a produção de qualquer que 

ilidisse aquela produzida pela requerida, que logrou êxito em comprovar 

fato extintivo do direito do reclamante, nos termos do artigo 373, II, do CPC. 

Quanto à responsabilidade pela comunicação prevista no artigo 43, § 2º, 

do Código de Defesa do Consumidor, é do serviço de proteção ao crédito, 

consoante, aliás, o enunciado da Súmula n. 359 do Superior Tribunal de 

Justiça: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Por fim, as demais 

teses invocadas pelas partes ainda que se fossem analisadas não seriam 

suficientes para alterar a conclusão aqui adotada. Logo, impõe-se a 

improcedência dos pedidos do reclamante. Por conseguinte, uma vez que 

a reclamada atuou no exercício regular de direito ao incluir o nome da 

reclamante no cadastro de inadimplentes, de rigor a procedência do 

pedido contraposto ante o reconhecimento da dívida de R$ 2.356,90 (dois 

mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos), sobre o qual 

incide correção monetária e juros de mora desde o inadimplemento. Por 

arremate, há que ser reconhecido à parte autora a condição de litigante de 

má-fé, pois ficou evidente que se utilizou do processo de maneira 

indevida, objetivando fim diverso daquele que se espera de uma tutela 

jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, alterou a verdade dos fatos, 

questionando a existência da dívida e a inscrição do seu nome no 

cadastro de devedores, quando, na realidade, havia contratado o serviço 

mediante compra de produtos do credor primitivo. Assim, verificada a 

litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 do Código de 

Processo Civil deve a parte ser condenada ao pagamento de multa (diante 

do dever de comportamento ético exigido das partes) equivalente a 2% do 

valor atribuído à causa, em favor da reclamada, tudo devidamente 

corrigido até o desembolso, consoante o disposto no artigo 81 do CPC. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

reclamação cível proposta por LINDALVA MARIA DA SILVA em desfavor 

de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA VI – 

NP. Consequentemente, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

apresentado por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

IPANEMA VI - NP em desfavor de LINDALVA MARIA DA SILVA, e 

CONDENO a reclamante ao pagamento da quantia de R$ 2.356,90 (dois mil, 

trezentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos), sobre o qual 

incide correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir do inadimplemento/vencimento da dívida. Além disso, nos 

termos dos artigos 77, 80 e 81 do Código de Processo Civil. CONDENO 

ainda a reclamante ao pagamento de multa (diante do dever de 

comportamento ético exigido das partes) equivalente a 2% do valor 

atribuído à causa, em favor da reclamada, tudo devidamente corrigido até 

o desembolso, consoante o disposto no artigo 81 do CPC. 

Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com análise do mérito 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Retifique-se o polo passivo da ação, conforme requerido. Anote-Se. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). A isenção de custas e honorários nesta fase processual, não 

significa isenção do pagamento da multa por litigância de má-fé aqui 

fixada. Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 12 de dezembro de 2019. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 16 

de dezembro de 2019. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-83.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JAIR DALLA COSTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA BUGALHO PIOLI OAB - PR36498-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000001-83.2019.8.11.0045. INTERESSADO: ANTONIO JAIR DALLA 

COSTA REQUERIDO: ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A. Vistos, etc. 

Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por ANTONIO JAIR DALLA 

COSTA, em desfavor de ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A, em que o 

autor objetiva o recebimento de diárias referente à suposto atraso no 

carregamento de seu caminhão. Pugna, ainda, pela condenação em danos 

morais, em razão das condições insalubres do local disponibilizado aos 

motoristas. A Requerida por sua vez, aponta preliminar de ilegitimidade 

passiva e no mérito, discorre não existirem danos a serem indenizados. A 

preliminar de ilegitimidade passiva não merece prosperar, eis que a 
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responsabilidade da Ré é solidária, conforme entendimentos 

jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

CARGAS. ATRASO NA DESCARGA. AÇÃO DE COBRANÇA. A 

TRANSPORTADORA E O DESTINATÁRIO DA CARGA SÃO 

RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS 

DECORRENTES DA DEMORA NO DESCARREGAMENTO DAS 

MERCADORIAS. COMPROVADO O ATRASO NO DESCARREGAMENTO DA 

MERCADORIA, FAZ JUS A AUTORA AO RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS, NA 

FORMA DO ART. 11, § 5º, DA LEI Nº 11.442/2007, OBRIGAÇÃO QUE NÃO 

É AFASTADA PELA IMPOSSIBILIDADE DE DESCARGA EM RAZÃO DE 

CHUVA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70077003176, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 

04/04/2018). (TJ-RS - AC: 70077003176 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira 

da Silva, Data de Julgamento: 04/04/2018, Décima Primeira Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/04/2018) No mérito, melhor 

sorte não assiste à Requerida no que tange a cobrança aventada na 

inicial, eis que o Autor comprovou os fatos constitutivos de seu direito, ou 

seja, demonstrou por meio de documentos que aguardou por tempo muito 

superior ao previsto em legislação específica como tolerável para o 

carregamento do produto transportado em seu caminhão. Sendo assim, 

comprova fato constitutivo do direito o autor, nos termos do artigo 373, 

inciso I, do CPC. A Requerida por sua vez, não apresenta nenhum fato 

modificativo ou extintivo do direito do autor, ignorando a disposição do 

artigo 373, inciso II, do CPC. Eventual responsabilidade de terceiros, 

conforme alegado pela Ré em sua contestação, poderá subsidiar eventual 

ação de regresso, no entanto, não impede a sua condenação em 

decorrência da solidariedade do embarcador disposta na Lei. Assim, não 

resta outra alternativa senão reconhecer como devido pelo Reclamado os 

valores descritos na inicial. Inobstante, com relação aos danos morais, 

tenho que não merece prosperar a pretensão autoral. É preciso que seja 

afetada a honra, a liberdade, a integridade psicológica, ocasionando 

expressiva dor, sofrimento, humilhação, e não quando experimentado pelo 

indivíduo mero dissabor. No escólio da doutrina de Rui Stoco, dano moral 

que “é todo sofrimento humano, resultante da lesão de direitos da 

personalidade. Seu conteúdo é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, 

em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa” (in Tratado 

de Responsabilidade Civil, 5ª Edição, 2001, Editora RT, pg. 1383). Ademais, 

o Autor desistiu dos danos morais com base nas alegações de 

insalubridade do local, aparentemente, consentindo com o disposto pela 

Requerida em sua defesa de que promoveu as devidas melhorias para o 

bem-estar dos motoristas. Fixada essa premissa, a parte reclamante não 

logrou êxito em comprovar qualquer situação que acarretasse os danos 

morais. À vista de tais fatos, a parcial procedência do pedido é medida 

imperiosa. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos contidos na petição inicial, para condenar o Reclamado a pagar ao 

Reclamante o montante de R$ 3.533,95 (três mil, quinhentos e trinta e três 

reais e trinta e cinco centavos) em razão do atraso ocorrido no 

carregamento de seu caminhão, acrescido de juros de mora desde o 

evento danoso, súmula 54 STJ e corrigida monetariamente pelo INPC, 

também a partir de sua ocorrência. Deixo de condenar a reclamada ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios em face do disposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Por outro lado, em observância ao art. 80, II, 

c/c art. 81 do CPC, opino pela condenação da parte Autora em litigância de 

má-fé no percentual de 5% do valor corrigido da causa, em decorrência 

da alteração da verdade dos fatos (fotos antigas apresentadas na 

exordial), para tentar beneficiar-se em juízo. Interposto recurso inominado, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º, da CNGC. 

P.I.C. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 16 de dezembro de 2019. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito
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(ADVOGADO(A))

ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES OAB - MT25802/O 
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Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003052-05.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ISAAC COSTA QUEIROZ 

REQUERIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS 

PERNAMBUCANAS Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo antecipadamente a 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, vez 

que as provas produzidas nos autos não demandam dilação probatória e 

não dependem de produção de prova em audiência. A contestação é 

genérica e não há nos autos nenhum documento que demonstre a 

existência efetiva da dívida entre o autor e a reclamada, objeto de 

restrição no órgão de restrição ao crédito como alegado pela parte 

requerente. Pelo contrário, a requerida não trouxe aos autos documentos 

que comprove a existência de vínculo jurídico que justifique a inclusão do 

nome da parte autora no rol de inadimplentes, ônus que lhe competia nos 

termos do artigo 373, inc. I, do CPC. Portanto, a parte requerida é 

plenamente responsável pela informação mantida no rol de inadimplentes 

em relação aos dados da autora, porque não logrou êxito em comprovar a 

legalidade da cobrança, assim como não logrou êxito comprovar a 

legalidade da inscrição do nome da parte reclamante no cadastro de 

inadimplente, pois ausente de provas nesse sentido. Consequentemente, o 

dano moral no caso em apreço é evidente, pois a requerida não provou 

que a informação de inadimplência em nome da reclamante tenha sido 

regular, circunstância causadora de abalo psíquico na pessoa. Por 

conseguinte, em não havendo prova de regularidade da dívida impõe-se a 

obrigatoriedade de restituição do valor pago pela autora que se tornou 

indevido. Cediço que para a caracterização do dano moral não se exige 

prova de perturbação íntima do ofendido. Ela se passa no interior da 

personalidade e existe in re ipsa e, portanto, trata-se de presunção 

absoluta. Não necessita a parte autora comprovar que suportou 

sofrimento, que sofreu constrangimentos, incomodações, humilhações e 

etc. pelo fato da negativação no cadastro de devedores. No caso dos 

autos, a parte autora se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, 

inc. I, do CPC), que houve inscrição irregular no cadastro restritivo de 

crédito causadora de transtornos em sua personalidade. Os documentos 

trazidos aos autos comprovam que havia restrição para a autora junto às 

instituições bancárias em razão da dívida cobrada pela requerida, e que 

não foi comprovado a efetiva relação jurídica entre as partes que 

justificasse a cobrança. Reconhecido o dano moral, impõe-se a 

mensuração da reparação, considerando os critérios adotados pela 

doutrina e jurisprudência. Assim, considerando as capacidades 

financeiras da parte autora e da requerida; o grau da lesão verificada 

(inscrição indevida no rol de inadimplentes); o princípio da irreparabilidade 

do dano moral, pois na verdade se busca levar tão somente a sensação 

de reparabilidade ao lesado; o caráter pedagógico da medida, que servirá 

para que o requerido adote maiores cautelas nos comportamentos futuros 

visando não reincidir novamente em fatos dessa natureza; a título de 

indenização fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). III. Dispositivo. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na reclamação 

cível proposta por ISAAC COSTA QUEIROZ em desfavor de ARTHUR 

LUNDGREN TECIDOS S/A., para: (i) DECLARAR a inexigibilidade da dívida, 

objeto da presente ação, no valor de R$ 1.486,80 (mil, quatrocentos e 

oitenta e seis reais e oitenta centavos), devendo a parte requerida 

promover a exclusão ou abster-se de incluir o nome da autora do rol de 

inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da intimação 

desta decisão, sob pena de multa diária que desde logo fixo em R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais), limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
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e; (ii) CONDENAR a requerida à restituição de R$ 1.486,80 (mil, 

quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos), sobre o qual incide 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do efetivo pagamento (Súmula 

43 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da citação; e (iii) 

CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de compensação por dano moral, sobre o qual incide correção 

monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ). Consequentemente, julgo o mérito na forma 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado e não efetuado o pagamento no prazo do artigo 523 do CPC, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o crédito atualizado até o 

efetivo pagamento. Sem condenação em custas processuais e de 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a 

apreciação para posterior homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da 

Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 12 de 

dezembro de 2019. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 16 de dezembro de 2019. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003975-31.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MARCIA ANDREIA 

KOTTNVITZ - ME REQUERIDO: JOELMA APARECIDA DIAS SILVA Vistos. 

I.Relatório. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

II. Fundamentação. Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, vez que as provas produzidas nos 

autos não demandam dilação probatória e não dependem de produção de 

prova em audiência. Afasto a preliminar quanto a necessidade de perícia 

grafotécnica, tendo em vista que há prova efetiva nos autos de que foi a 

requerida quem assinou o cheque de sua titularidade. Aliás, a requerida 

inclusive procurou a delegacia para relatar um suposto sumiço do cheque, 

mas após o esclarecimento dos fatos permaneceu com o cheque sustado. 

As demais preliminares arguidas confundem-se com o mérito e com este 

serão analisadas. No mérito, entre outros argumentos a requerida 

defendeu que o título não poderia ter circulado, tendo em vista que cruzou 

o cheque. Pela Lei n. 7.357/85, há dois tipos de cheques cruzados: 

“cruzado em branco” e o “cruzado em preto”. Ambos estão previstos no 

art. 44, § 1º, da Lei do Cheque, que assim dispõe: “O cruzamento é geral 

se entre os dois traços não houver nenhuma indicação ou existir apenas a 

indicação ‘banco’, ou outra equivalente. O cruzamento é especial se entre 

os dois traços existir a indicação do nome do banco”. Quando não se 

indica o banco ou inexiste qualquer outro texto entre os traços, está-se 

diante do cheque “cruzado em branco” ou cruzamento geral. Já quando se 

indica o banco, está-se diante do cheque “cruzado em preto” ou 

cruzamento especial. Nestas situações, o banco está obrigado a seguir a 

vontade do emitente ou portador que, ao cruzar o cheque, define que este 

deve ser pago somente por meio de crédito em conta. É o que dispõe o art. 

45 da Lei n. 7.357/85: Art. 45. O cheque com cruzamento especial só pode 

ser pago pelo banco indicado, ou, se este for o sacado, a cliente seu 

mediante crédito em conta. Pode, entretanto, o banco designado incumbir 

outra cobrança. Com efeito, conforme se infere, o cruzamento do cheque 

não tem o condão de impedir sua circulação, vez que nada impede que 

haja o endosso, seja em preto, seja em branco. No caso dos autos, ainda 

que não fosse possível a circulação do cheque por meio do cruzamento, 

verifico da cártula juntada ao evento 22596947 que não houve 

cruzamento conforme previsto em lei. Conclui-se, assim, que, estando a 

cártula com a autora, indica-se que houve endosso em branco, passando 

a ser um título ao portador. Nos termos do art. 20 da Lei do Cheque, o 

endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque. Desse modo, 

poderá a autora cobrar do emitente o crédito constante na cártula. Por 

arremate, o art. 25 da Lei n. 7.357/85 assim dispõe: Art. 25. Quem for 

demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao 

portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou 

com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu 

conscientemente em detrimento do devedor. Logo, impõe-se a 

procedência dos pedidos da parte autora. III. Dispositivo. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação de cobrança proposta 

por MARCIA ANDREIA KOTTNVITZ – ME, em desfavor de DECOTE ATELIE 

DE COSTURA - MEI, e condeno a requerida ao pagamento do crédito 

consubstanciado no cheque n. 900004, vinculado a agência 3383 e conta 

03001455-5, devidamente atualizado conforme cálculos trazidos aos 

autos, sobre cujo valor incide correção monetária pelo INPC, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês, ambos contados da partir do ajuizamento da 

ação, já que o valor encontra-se atualizado até a data de propositura da 

ação. Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado e não efetuado o 

pagamento no prazo do artigo 523 do CPC, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o crédito atualizado até o efetivo pagamento. Sem 

condenação em custas processuais e de honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a apreciação para posterior 

homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da Lei 9.099/95). Publicação no 

PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 12 de dezembro de 2019. César Lima de 

Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 16 

de dezembro de 2019. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004373-75.2019.8.11.0045. INTERESSADO: FRANCISCO DAS CHAGAS 

DA SILVA RODRIGUES REQUERIDO: CLARO TV Vistos. I.Relatório. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, vez que as provas produzidas nos 

autos não demandam dilação probatória e não dependem de produção de 

prova em audiência. Afasto a preliminar de inépcia da petição inicial por 

ausência de documentos para a propositura da ação, tendo em vista que 

eventual ausência de documentos no pedido inicial não impediu a 

apresentação de defesa pela requerida. No mérito, o autor alegou que 

contratou os serviços da requerida consistente na aquisição de dois 

pontos de TV cujo valor mensal de pagamento era de R$ 162,76 (cento e 

sessenta e dois reais e setenta e seis centavos); mas com o pedido de 

cancelamento deveria pagar mensalmente a quantia de R$ 99,90 (noventa 

e nove reais e noventa centavos). Porém, mesmo após o cancelamento o 

autor continuou pagando o valor maior sem o desconto. A requerida, por 

sua vez, alegou que não houve pedido de cancelamento e que havia três 

pontos de TV a cabo instalado na residência do reclamante, e que o valor 

cobrado corresponde ao serviço contratado. A decisão exarada no 

evento 24217840, inverteu o ônus da prova em favor da parte autora (art. 

6º, inc. VIII, do CDC c/c art. 373, inc. II, do CPC). Portanto, a requerida tinha 

por obrigação trazer aos autos cópia do contrato de prestação de serviço 

a fim de aferir o valor que efetivamente foi contratado pelo reclamante 

para os serviços de assinatura de TV a cabo, e que os valores cobrados 

correspondem ao serviço efetivamente prestado pela reclamada ao 

consumidor, o que não ocorreu. Há de se ressaltar ainda que as 

empresas de telefonia procedem à gravação das ligações de atendimento 

os consumidores e fornecem números e protocolo justamente para se 

resguardar dos procedimentos adotados de modo que caberia à ela 

acostar aos autos cópia do conteúdo das referidas gravações 
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correspondentes a fim de afastar a assertiva autoral e demonstrar a 

regularidade da cobrança. Com efeito, a requerida quedou-se silente neste 

sentido, deixando -se de desincumbir-se de seu ônus probatório e, 

portanto, extrai-se dos autos que houve falha na prestação do serviço da 

requerida, por culpa exclusiva desta que não cumpriu a contento a 

solicitação do consumidor. Desta feita, vislumbra-se verossimilhança na 

narrativa autora de que houve falha na prestação do serviço de TV a 

cabo, consistente na cobrança a maior do valor contratado. Logo, não 

seria razoável imputar ao consumidor o pagamento de valor excedente ao 

ponto contratado pelo consumidor – até porque a requerida retirou o 

equipamento do segundo ponto da residência do consumidor – ou 

obrigá-lo a suportar o fardo da má prestação do serviço contratado sem a 

devida contraprestação da empresa reclamada. A requerida não 

comprovou nos autos a regularidade das cobranças questionadas, sendo 

certo que lhe competia, exclusivamente, na hipótese em rela, o ônus de 

provar a incidência das causas excludentes previstas no Código de 

Defesa do Consumidor, a inexistência de prestação de serviço defeituoso 

e a culpa exclusiva do autor ou de terceiro, de modo a evidenciar a 

regularidade das cobranças, que após o pedido de cancelamento de um 

dos pontos, embora tenha havido o cancelamento as cobranças 

continuaram pela requerida e o autor continuou realizando o pagamento 

mensal de valor indevido. Todavia, a devolução da quantia paga pelo autor 

indevidamente deverá ocorrer de forma simples, considerando-se a 

aplicação do parágrafo único do artigo 42 do Código de Processo Civil, 

exige comprovação de má-fé, o que, também, não restou demonstrado no 

caso em análise. De outro lado, a conduta da requerida ultrapassou os 

limites do mero aborrecimento, haja vista que o consumidor foi cobrado 

indevidamente em razão de falha no serviço prestado pela requerida. 

Portanto, caracterizado está o prejuízo mora pela falha do serviço. Diante 

dos fatos acima alinhavados, da capacidade econômica das partes, e 

para que a indenização sirva para compensar a vítima e punir o ofensor 

de sorte que condutas assim não mais se repitam, é que se fixa o valor da 

indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais). III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na ação cível proposta por FRANCISCO DAS CHAGAS 

SILVA em desfavor de EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA 

(CLARO TV), para: (i) CONDENAR a requerida à restituição de R$ 1.382,92 

(mil, trezentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos), sobre o 

qual incide correção monetária pelo INPC a partir do efetivo pagamento 

(Súmula 43 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar 

da citação; e (ii) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de compensação por danos morais, sobre o qual 

incide correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 

do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. 

Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado e não efetuado o 

pagamento no prazo do artigo 523 do CPC, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o crédito atualizado até o efetivo pagamento. Sem 

condenação em custas processuais e de honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a apreciação para posterior 

homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da Lei 9.099/95). Publicação no 

PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 12 de dezembro de 2019. César Lima de 

Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 16 

de dezembro de 2019. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003491-50.2018.8.11.0045. AUTOR(A): ZURICH MINAS BRASIL 

SEGUROS S.A. RÉU: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, 

COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - 

LUCAS DO RIO VERDE/MT Vistos. I.Relatório. Dispensado o relatório na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. A lide comporta 

julgamento na fase na qual se encontra, uma vez que a matéria tratada 

nos autos é de direito e de fato, prescindindo, pois, da produção de prova 

em audiência (art. 355, I, do CPC). Pretende a parte autora obter a 

anulação do auto de infração de penalidade administrativa imposta pelo 

PROCON do Município de Lucas do Rio Verde, sob o argumento de que 

não descumpriu a legislação do Código de Defesa do Consumidor. A parte 

autora foi autuada pelo órgão de defesa do consumidor em razão de se 

negado a realizar a indenização securitária de um aparelho celular à 

consumidora que teve o celular furtado, sob o argumento de que na data 

do furto (12.12.2017) o seguro havia sido cancelado no dia 09.10.2017, a 

pedido da consumidora junto à revenda. Porém, de acordo com a decisão 

do órgão de defesa do consumidor a seguradora não comprovou de 

nenhuma forma que a consumidora havia solicitado o cancelamento do 

serviço/seguro, já que a Seguradora não informou sequer o número de 

protocolo que gerou o pedido, assim como não juntou prova quanto ao 

pedido de cancelamento. Com efeito, ficou claro quais as condutas 

atribuídas à parte autora no auto de infração. A infração foi aplicada de 

acordo com o artigo 13, inc. XXIV, do Decreto Federal n. 2.181/1997, em 

razão de infração ao Código de Defesa do Consumidor. Não há, nos 

autos, elementos suficientes que justifique a anulação do auto de infração, 

até porque as decisões proferidas pelo PROCON foram fundamentadas e 

conferiu à parte autora todos os meios legais ao exercício do contraditório. 

Quanto ao valor da multa, foi fixada em 600 UFL-MT, a qual reputo que 

está dentro dos limites da razoabilidade e está de acordo com o artigo 57 

da Lei n. 8.078/90. A decisão administrativa, por sua vez, está 

fundamentada extensamente, tendo a parte autora apresentado defesa e 

recurso na esfera administrativa, os quais, foram pormenorizadamente 

analisadas. Logo, inexiste nos autos elementos que justifique a anulação 

do auto de infração, razão pela qual a improcedência dos pedidos é 

medida de rigor. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão formulada na ação anulatória proposta por ZURICH MINAS 

SEGUROS S/A. em desfavor de MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, e 

julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Retifique-se o polo passivo da ação. Anote-se. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 12 de dezembro de 2019. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 16 de dezembro 

de 2019. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000221-86.2016.8.11.0045. REQUERENTE: NATHALIA LAUDISSI 

LOMBARDI GARCIA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado 

na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. O feito 

comporta o julgamento nesta fase, independentemente da produção de 

prova em audiência, pois a questão, a esta altura é exclusivamente, de 

direito, nos termos do art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 
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inspeção realizada por preposto da requerida no medidor de consumo de 

energia elétrica na residência da reclamante, restou constatado que esse 

equipamento apresentava violação (“medidor com furo atrás do bloco”), 

cujo defeito acarretava uma medição de consumo de energia menor do 

que o real. A Lei n. 9.427/96 criou a Agência Nacional de Energia Elétrica – 

ANEEL – atribuindo-lhe poder regulamentador, exercido, para o que 

interessa ao caso, através da Resolução n. 456/00, a qual estabelece as 

condições gerais de fornecimento de energia elétrica a serem observadas 

pelas concessionárias. Referida norma estabelece o procedimento a ser 

adotado em caso de constatação de irregularidade na unidade 

consumidora. Ocorre que a mera lavratura unilateral de termo de 

ocorrência de irregularidade, não pode ser aceita judicialmente como 

prova incontroversa da irregularidade apontada e dos valores cobrados, 

sobretudo porque a consumidora sequer estava presente para 

acompanhar à inspeção realizada pela concessionária, conforme 

mencionado no próprio termo de ocorrência. O artigo 72, inciso II, da citada 

resolução faculta ao consumidor a realização de perícia técnica, a ser 

realizada por terceiro legalmente habilitado. Com efeito, é possível aferir 

que embora a reclamante não tenha participado da vistoria realizada em 

sua residência, foi conferido à parte autora a sua participação na perícia 

judicial no relógio medidor. Porém, a reclamante não compareceu na data e 

horário designados para a realização da perícia, tornando impossível sua 

realização (Id. 19214088). Portanto, operou-se a preclusão da prova 

pericial a fim de aferir a situação do relógio medidor. Somente com a 

realização dessa perícia poderia ser aferido se houve ou não violação ao 

equipamento de regula e faz a medição do consumo de energia elétrica na 

residência da reclamante. Entretanto, não houve pedido de dispensa da 

autora, tampouco houve justificativa para sua ausência à prova pericial. 

Logo, faz-se necessário reconhecer que a autora não logrou êxito em 

comprovar a regularidade do relógio medidor instalado em sua residência, 

e não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, inc. I, do CPC). 

Por consequência, é o reconhecimento da regularidade da cobrança do 

débito pela concessionária. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta por 

NATHALIA LAUDISSI LOMBARDI GARCIA em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., o quer faço com 

fundamento no artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas processuais e de honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a apreciação para posterior 

homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da Lei 9.099/95). Publicação no 

PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 13 de dezembro de 2019. César Lima de 

Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se o perito a fazer a devolução do valor 

recebido, depositando-o em juízo. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 16 de dezembro de 2019. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004940-43.2018.8.11.0045. REQUERENTE: GIOVANILDO SOARES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A, BANCO TOYOTA DO 

BRASIL S/A Vistos., Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Este juízo é competente para a análise do mérito da 

presente lide, mesmo que o valor atribuído a causa seja excedente a 

quarenta salários mínimos, tendo em vista que o Novo Código de Processo 

Civil não revogou o artigo 275, inc. II, do Código de Processo Civil de 1973. 

Portanto, permanece válida a norma do referido artigo enquanto não 

houver novo dispositivo disciplinando a matéria de maneira diversa. Com 

efeito, entre as preliminares arguidas em sede de contestação, há de ser 

analisada apenas uma: a ilegitimidade de parte do autor na presente lide. É 

possível aferir que o autor efetivamente contratou os serviços da 

Seguradora requerida consistente na assinatura de contrato de seguro 

auto para tendo por objeto de proteção o veículo Toyota objeto do sinistro 

informado nos autos. Entretanto, a cédula de crédito bancário (Id. 

17520698) foi objeto de cessão de direitos entre a parte autora e a 

pessoa de Jair Jesus da Silva, cujas assinaturas foram reconhecidas em 

cartório. De outro lado, a respectiva cessão não foi objeto de impugnação 

pelo autor após a apresentação das defesas dos requeridos. Como houve 

cessão de direitos, não foi possível a Seguradora promover a indenização 

securitária em razão do sinistro envolvendo o veículo objeto do contrato 

de seguro. Portanto, tendo em vista que o autor não se manifestou a 

respeito da cessão de direitos conforme informação constante dos autos, 

a extinção do processo sem análise do mérito é medida a se impor. Ante o 

exposto, reconheço a ilegitimidade do autor na presente e, por 

consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. 

Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Sentença Publicada 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 13 de dezembro de 2019. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 16 

de dezembro de 2019. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001541-40.2017.8.11.0045. REQUERENTE: LUCIA DAGMAR HURTADO 

ARRUDA REQUERIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos. 

I.Relatório. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

II. Fundamentação. A autora obteve classificação no concurso público 

municipal para o cargo de professor de educação física, obtendo 

classificação no quinto lugar no certame. Em razão disso, alegou que foi 

preterida à nomeação em razão de processo seletivo para a contratação 

de profissionais de educação realizado pela Prefeitura de Lucas do Rio 

Verde. Pretende com isso, a nomeação ao cargo efetivo. Com efeito, a 

classificação em concurso público fora do número de vagas não dá direito 

líquido e certo ao candidato à nomeação. Ainda que surgidas vagas 

durante o prazo de validade do certame, trata-se de mera expectativa de 

direito, conforme foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do RE n. 837.311, Pleno, em 09.12.2015, Rel. Luiz Fux, com 

repercussão geral, nos seguintes termos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA 

SOBRE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS 

APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE 

CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS 

DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA 

DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES 

EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO 

FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA 

NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. 

INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 

1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA 

EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA 

EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO 

DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. 

INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. 

ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. 
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O 

postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o 

Estado conferir efetivação a diversos princípios constitucionais, corolários 

do ‘merit system’, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do 

concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz 

exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito 

à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de 

vagas. Precedentes do Plenário: RE 598.099-RG, Relator Min. Gilmar 

Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de 

Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua 

discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação 

unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, 

sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais 

em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário 

não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o 

espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que 

é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados 

de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um 

novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de 

abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. 

Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui 

discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as 

vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, 

como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os 

cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até 

mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não 

mais serão necessários. 6. A publicação, de novo edital de concurso 

público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro 

anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de 

provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos 

cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, 

podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que 

justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a 

obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à 

nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse 

contexto, a Administração Pública detém prerrogativa de realizar a escolha 

entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a 

realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta 

repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura 

de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 

certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos 

candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as 

hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto 

à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao 

patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito 

subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: 

i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do 

edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não 

observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando 

surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do 

certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das 

vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos 

termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito 

subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no 

concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, 

também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas 

da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, 

da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o 

Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento”. (Estado do 

Piauí vs Eugênia Nogueira do Rego Monteiro Villa e outros, REsp n. 

837.311-PI, STF, Pleno, 9-12-2015, Rel. Min. Luiz Fux, em repercussão 

geral). Sem destaque no original. O Tribunal por maioria e nos termos do 

voto do Relator, fixou a tese nos seguintes termos: “O surgimento de 

novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, 

durante o prazo de validade do certame anterior, não gera 

automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das 

vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição 

arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a 

inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o prazo de 

validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em 

concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 – Quando a 

aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – 

Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de 

classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo 

concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição 

de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração 

nos termos acima”. Logo, não basta o surgimento de novas vagas ou 

abertura de novo concurso para garantir o direito à nomeação daquele 

candidato aprovado fora do número de vagas, mostrando-se necessário, 

ainda a “preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame”, que deverá “ser demonstrada 

de forma cabal pelo candidato”. Com efeito, respeitados os limites 

constitucionais a legislação vigente, a Administração Pública pode prover 

novas vagas ou mesmo executar o serviço público da maneira que melhor 

convier aos interesses da administração pública. No caso dos autos, a 

autora logrou se classificar em quinta colocação no certame cujo edital 

previu apenas uma vaga para o cargo pleiteado. No referido concurso não 

houve descumprimento da ordem de classificação bem como preterição 

indevida. Por outro lado, ainda que dentro do prazo de validade do 

concurso público do qual a autora foi participante, o Município de Lucas do 

Rio Verde realizou processo seletivo simplificado para prestação de 

serviços educacionais, sendo que essa escolha encontra-se dentro da 

denominada discricionariedade administrativa sobre qual não cabe 

ingerência do Poder Judiciário que, evidentemente, não pode substituir o 

administrador em sua função. Os elementos que instruem o feito não são 

suficientes para verificar a existência de ilegalidade na forma pela qual o 

Município decidiu prestar serviços educacionais, realizando processo 

seletivo simplificado por tempo determinado. Assim, é cabível que o 

Município, dentro da aludida discricionariedade decorrente dos ajustes 

fiscais realizar contratos temporários para serviços educacionais, em 

razão do interesse público. Com efeito, o acolhimento da pretensão da 

autora implicaria indevido ingresso do Poder Judiciário nas escolhas 

administrativas, determinando ao ente público que preste o serviço público 

de determinada maneira em detrimento de outra, o que não encontra 

amparo legal ou constitucional. Logo, não havendo prova contundente, 

nos termos acima expostos, de que o Município de Lucas do Rio Verde 

estaria realizando preterição indevida da autora, mas sim prestando o 

serviço por de contrato temporário, por excepcional interesse público, não 

se verifica no caso em análise, o alegado direito subjetivo da requerente à 

nomeação. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na ação de obrigação de fazer proposta por LUCIA 

DAGMAR HURTADO em desfavor de MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem condenação em custas processuais e de honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a apreciação para 

posterior homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da Lei 9.099/95). 

Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 13 de dezembro de 2019. 

César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 16 de dezembro de 2019. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005265-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILENE BORGES DAMASCENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005265-52.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: GRACILENE BORGES 

DAMASCENO EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Em sede de Juizados Especiais Cíveis, o meio de defesa do executado na 

execução de título judicial é a oposição de Embargos à Execução, cujo 

prazo conta-se a partir da intimação da penhora realizada nos autos 

(Enunciado 142 do FONAJE). Na espécie, conforme se verifica a parte 

executada questiona a validade da citação para integrar o polo passivo da 

lide, sob o argumento de que a citação foi direcionada para o endereço 

diverso da sede da empresa. Com efeito, as alegações da executada não 

merecem acolhimento, uma vez que a embargante sequer juntou aos autos 

prova material de que tenha fixado endereço diverso naquele constante 

da carta de citação. Aliás, conforme demonstrou a parte exequente, a 

executada pertence ao conglomerado do Grupo Citibank, cujo endereço no 

qual foi recebida a citação que constou a identificação do seu recebedor é 

o mesmo endereço da antiga sede do Banco Citibank (Id. 238440887). 

Portanto, é possível aferir que o endereço para o qual foi enviada a carta 

de citação é válido já que consta o endereço da instituição financeira da 

qual a executada faz parte. Por outro lado, sequer apresentou nos 

embargos as matérias de defesa cujo rol é taxativo, conforme previsão do 

artigo 52, inciso IX, da Lei n. 9.099/95: Art. 52. A execução de sentença 

processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o 

disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações: (...) IX 

– o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, 

versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele 

correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) erro de cálculo; d) 

causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à 

sentença. Os presentes embargos tratam de matéria já arguida em sede 

de outros embargos apresentados pelo embargante, os quais foram 

igualmente rejeitados por motivo idêntico. Não há sequer apresentação de 

planilha de cálculos sobre os valores que entende corretos, em afronta ao 

dispositivo do artigo 525, § 4º, do Código de Processo Civil, o que implica a 

rejeição liminar dos embargos na forma do que determina o § 5º do artigo 

525 do CPC. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

Embargos à Execução opostos por FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I à execução que lhe 

move GRACILENE BORGES DAMASCENO, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Expeça-se o competente alvará da quantia 

bloqueada nos autos à exequente. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Após, arquive-se. Publicação no PJE. Lucas do 

Rio Verde – MT, 13 de dezembro de 2019. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 16 de dezembro 

de 2019. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004174-53.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA POPIA (REQUERENTE)

FERNANDO TAVARES DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO JATOBA DE ALMEIDA OAB - PE29889 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004174-53.2019.8.11.0045. REQUERENTE: FERNANDO TAVARES DA 

SILVA NETO, ANA FLAVIA POPIA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO. O interesse das partes, na homologação do acordo, reside na 

formação de título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do 

Código de Processo Civil, em caso de descumprimento da avença, a 

imediata execução judicial do instrumento, nos próprios autos, na forma de 

cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o interesse e a 

necessidade das partes ao requerer a homologação do acordo, com o 

objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não se pode negar 

às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao litígio, intenção 

incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma de solução de 

litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, 

também aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 

De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto 

lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO 

por sentença o acordo formalizado entre FERNANDO TAVARES DA SILVA 

NETO, ANA FLAVIA POPIA e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A., 

nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, 

fazendo parte integrante do acordo os termos redigidos na minuta de 

acordo aportada aos autos. Homologo também a renúncia ao prazo 

recursal. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 13 de dezembro 

de 2019. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 16 de dezembro de 2019. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005293-49.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRO HOFFMANN (REQUERIDO)

IRMA HOFFMANN (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

depositar o complemento da diligência no valor de R$ 540,00 (quinhentos e 

quarenta reais) do Senhor Oficial de Justiça conforme certidão, a guia de 

complementação de diligência deverá ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar 

comprovante nos autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006196-84.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. A. P. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1006196-84.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: 

MARINES FATIMA DE ABREU PERRUTT EXECUTADO: ALSINEY PERRUTT 

VISTOS. Determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

que a exequente esclareça se deseja executar os alimentos, ou se 

pretende a extinção do condominio, referente ao imóvel, objeto da partilha, 

se for isto, deverá ajuizar demanda, para venda judicial do bem. Consigno 

desde já, que não é possível executar a obrigação de fazer na forma 

requerida na inicial, pois no acordo do ID n.º 27386261, p.10, consta 

apenas que imóvel seria posto a venda e o valor conseguido com a 

alienação repartido entre os conjuges separandos, de maneira que não 

fora acordado, que a venda do imóbel seria obrigação exclusiva do ora 

Executado, logo, pode a exequente, como coproprietária do imóvel, 

colocá-lo a venda, não havendo o que executar. Cumpra-se. LUCAS DO 

RIO VERDE, 13 de dezembro de 2019. GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1002039-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA CHAFFER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos em atenção a determinação da Resolução 

CJF-RES 2017/00458, nos termos do Art. 11, intimando as partes para 

manifestação do inteiro teor do ofício requisitório expedido. Tendo em vista 

o erro constatado no documento de ID27279418.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006005-39.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GENESLAB CLASSIFICACAO VEGETAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLOS LUIZ BERTONI OAB - PR0044933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

IRMAOS DA ROLT - TRANSPORTES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA MAIRA COSTA OAB - SC44952 (ADVOGADO(A))

MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS OAB - PR16440 

(ADVOGADO(A))

NELSON SOARES DA SILVA NETO OAB - SC0014782A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

IRMAOS DA ROLT - TRANSPORTES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(REQUERIDO)

LILIANARA CAVALCANTE PRADO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO AUTOS N. 1006005-39.2019.8.11.0045 CARTA 

PRECATÓRIA VISTO. Se presentes os requisitos exigidos no art. 260 do 

CPC, cumpra-se conforme deprecado servindo a presente de mandado. 

Desde já, designo o dia 31 de março de 2020, às 15h00min, para oitiva da 

testemunha constante na Carta Precatória, conforme deprecado. 

Comunique-se ao Juízo deprecante o recebimento desta, bem como 

informe a data da audiência solicitando as intimações necessárias, partes 

e respectivos advogados. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de dezembro de 2019. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006005-39.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GENESLAB CLASSIFICACAO VEGETAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLOS LUIZ BERTONI OAB - PR0044933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

IRMAOS DA ROLT - TRANSPORTES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA MAIRA COSTA OAB - SC44952 (ADVOGADO(A))

MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS OAB - PR16440 

(ADVOGADO(A))

NELSON SOARES DA SILVA NETO OAB - SC0014782A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

IRMAOS DA ROLT - TRANSPORTES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(REQUERIDO)

LILIANARA CAVALCANTE PRADO (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1006005-39.2019.8.11.0045 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Oitiva]

->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: GENESLAB 

CLASSIFICACAO VEGETAL LTDA POLO PASSIVO: IRMAOS DA ROLT - 

TRANSPORTES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA BANCO 

BRADESCO Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o 

mandado à central de mandados é necessário que a parte autora 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o 

valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após 

juntar comprovante nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002313-37.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NORVINA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002313-37.2016.8.11.0045. 

AUTOR(A): MARIA NORVINA DOS SANTOS RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, entre as partes acima 

identificadas. Alega a Requerente que celebrou diversos contratos de 

trabalho, e que sofre de discopatia degenerativa em nível L3-L4, L4-L5 e 

L5-S1 com hérnia de disco lombar extrusa em nível L4-L5, compressão 

radicular severa na raiz de L5, e lesão grave no quadril e fêmur direito, 

com sintomas de dor intensa que irradiam para os membros inferiores, 

fraqueza muscular com perda de força nas pernas, e que as lesões são 

definitivas, gerando incapacidade laboral para o trabalho. Posto isto, 

requer à concessão de benefício previdenciário. Com a inicial vieram os 

documentos. Recebida a inicial (ID n.º 2987166), fora deferido o pedido 

liminar, ordenando a realização de Perícia Médica, citação da Autarquia 

Requerida e deferida a gratuidade de justiça. A Contestação aportou aos 

autos no ID n.º 12471724, postulando pela improcedência da ação. Laudo 

Pericial aportou aos autos nos IDs n.º 17864940 e 17865293. A 

Requerente se manifestou quanto ao laudo no ID n.º 18164727. A 

impugnação a contestação aportou aos autos no ID n.º 22240036. 

Certificou-se no ID n.º 14094369 que não houve manifestação do laudo 

por parte da autarquia Requerida. Os autos vieram-me conclusos para 

prolação de sentença. É o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de 

AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, entre as partes 

acima identificadas. Cumpre ressaltar, que a matéria sub-judice não 

necessita de produção de prova em audiência, motivo pelo qual, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Verifica-se que a controvérsia reside basicamente na 

comprovação da qualidade de segurada, bem como na incapacidade 

laboral da Requerente, provisória ou definitiva, capaz de ensejar o 

deferimento do pleito. Assim, diante do pedido manejado pela parte 

Requerente, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos 

para concessão do beneficio formulado. 1. DOS REQUISITOS PARA A 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos 

de Benefícios a Previdência Social, prevê, em seu art. 42, o benefício de 

aposentadoria por invalidez, e auxílio-doença no artigo 59, nos seguintes 

termos: 1.1. Aposentadoria por invalidez Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. §1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. 1.2. Auxílio-doença 

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido neta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 dias consecutivos. A qualidade de segurada, bem como o 

cumprimento da carência exigida demonstram-se incontroversos no 

presente caso, pelos documentos acostados, em especial o CNIS (ID n.º 

2475336, p. 01), onde se verifica que a Requerente verteu contribuições 

ao INSS em número suficiente. Quanto à incapacidade da autora, passo a 

análise do laudo apresentado (ID n.º 17864940), onde verifica-se que ele 

identificou clinicamente que a Requerente sofre de artrose coxofemoral 

bilateral, espondiloartrose lombar, osteofitose acetabular, osteopenia de 

coluna lombar, três hérnias de disco lombares com estenose de canal 
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vertebral e um com redução foraminal e compressão radicular, cistos 

ósseos no quadril, tendinopatia dos glúteos, artrodese de coluna lombar 

de L3 a L5, CID 10 M169, sem possibilidade de recuperação, 

incapacitando-a desde junho de 2016 de forma permanente, definitiva e 

total (respostas constantes na parte “V” do laudo: a segunda, a sétima, a 

nona e a décima sexta). Corroborando as informações prestadas acima 

pelo expert, os laudos e exames médicos particulares colacionados a 

inicial, confirmaram que a Requerente está acometida de doença que lhe 

impede de exercer suas atividades laborativas/habituais. Assim, 

devidamente comprovada à incapacidade laborativa permanente da 

Requerente e sua qualidade de segurada, de rigor se impõe o deferimento 

do pedido de aposentadoria por invalidez. Posto isto, JULGO PROCEDENTE 

a presente ação aviada por MARIA NORVINA DOS SANTOS em face do 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. CONFIRMO a liminar 

concedida no ID n.º 2987166 e CONVERTO o benefício de auxílio-doença 

em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, nos termos do artigo 42 e 

seguintes da Lei 8.213/91, este último devido a partir da Data da Entrada 

do Requerimento, 22.06.2016 (ID n.º 2475336, p. 02), descontadas as 

parcelas já pagas no a titulo de auxílio-doença e respeitada a prescrição 

quinquenal. DETERMINO desde já, ao requerido que proceda a implantação 

do benefício no prazo de 30 (trinta) dias a partir desta data, sob pena de 

multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento. Correção 

Monetária e Juros de Mora A Correção monetária incide sobre o débito 

previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, pelo INPC. Os 

juros moratórios incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 

11.960/2009), contam-se da citação, para as parcelas eventualmente 

vencidas anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe 

são posteriores. Em razão do princípio da sucumbência, tendo o requerido 

decaído na maior parte dos pedidos, condeno o réu ao pagamento dos 

honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das 

prestações vencidas, conforme entendimento da Súmula 111 do E. 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do 

benefício no sistema geral de previdência social. Sem condenação em 

custas e despesas processuais nos termos do art. 8º, § 1º da Lei 

8.620/93. Deixo de proceder a remessa necessária dos autos a Instância 

Superior, posto que a decisão não está sujeita a reexame necessário, 

considerando que as parcelas em atraso não ultrapassaram o limite fixado 

no art. 496, inciso I c/c § 3º, inciso I, do NCPC. OFICIE-SE o INSS, por meio 

da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, Gerência Executiva, 

situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, Centro, CEP 78.005-600, 

Cuiabá-MT, para que faça prova da conversão do benefício, DEVENDO 

CONSTAR NO MANDADO O NOME DA AUTORA, RG, CPF, DATA DE 

NASCIMENTO E NOME DA MÃE. Sem custas, tendo em vista a gratuidade 

da justiça. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se às 

anotações de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 11 de dezembro de 

2019. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40535 Nr: 841-91.2011.811.0045

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO MIGUEL THEWES, ZENAIDE CRISTINA LUBENOW 

THEWES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora para se manifestar do 

ofício de pp.149/145

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155224 Nr: 2994-53.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENEZE SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SCHIRMER DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES - 

OAB:SP/92.566, MIRIAN GINTIJO MOREIRA DA COSTA - 

OAB:MG/45.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

depositar o complemento da diligência no valor de R$ 450,00 do Senhor 

Oficial de Justiça conforme certidão, a guia de complementação de 

diligência deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.
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